
 

 ۱۳۹۸ ماه اسفند یاخبار وگزارشات کارگر
 

  

: ی!/ شهردارمیکفش و لباس هم ندار م،یبندرعباس: چهار ماه حقوق نگرفت ۳منطقه  یشهردار کارگران

   از معوقات پرداخت شود یبخش میکن یتالش م

۱۳۹۸/۱۲/۰۱  

گرفتن حق و حقوق خود به  یپرداخت نشده دارند، برا یبندرعباس که چهار ماه مطالبات مزد 3منطقه  یشهردار کارگران

  .مراجعه کردند یاستاندار

خود انتقاد  یاز عدم پرداخت معوقات مزد ،رسانه هابندرعباس در تماس با  3منطقه  یشهردار یمانکاریاز کارگران پ یجمع

 .کردند

اند و در  نگرفته ایاه است که دستمزد و مزاچهار م کنند، یکار م یمانکاریشرکت پ کی یکه برا یشهر یکارگران فضا نیا

 .خود هستند یها مهیحق ب زیحال نگران وار نیع

 .مینگرفت یپاسخ م،یمراجعه کرد یو مجموعه شهردار مانکاری: هرچه به پندیگو یم آنها

امکانات کار در  مانکار،یو پ ی: شهردارندیگو یانتقاد دارند و م یمنیحال از کمبود لباس، کفش و ابزار ا نیکارگران در ع نیا

 .اند  ما نگذاشته اریاخت

به اوضاع بد  یدگیهرمزگان مراجعه کردند و خواستار رس یبندرعباس، روز گذشته به استاندار 3منطقه  یشهردار کارگران

را در  را بشنود و آنها یشهردار پناه یکارگران ب یصدا دیخود شدند؛ آنها از استاندار درخواست کردند که شب ع یشتیمع

 .دهد یاریخود  یگرفتن مطالبات مزد

 ،یچهار ماه حقوق نگرفته باش یوقت ،یاقتصاد طیشرا نی: در ادیگو یاز جانب همکارانش م یندگیکارگران به نما نیاز ا یکی

 یما را دست خال دیکه شب ع نستی! توقع ما ادهند ینم هیدارها هم به ما نس مغازه گری! دیهم در سفره ندار ینان خال یحت

 .مینباش مانیها ما را پرداخت کنند تا شرمنده خانواده ینگذارند و معوقات مزد

 یاز معوقات مزد یاند حداقل بخش مربوطه وعده داده مانکاریصورت گرفته که شهردار و پ یکارگران در حال اعتراض

   .شود یحل م یپرداخت خواهد شد و مشکل به زود ندهیآ یکارگران در روزها
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 ماه گذشته 5کارگر معدن براثر حوادث کاری طی  ۲4جان باختن 

ذکر  «یاطیاحت یب»علل مرگ کارگران معدن،  یاند؛ به راحت جان خود را از دست داده زییپا یکارگر از ابتدا 24مجموع  در

 .آن است لیدل نیتر مهم انیکارفرما یتیمسئول یو ب یمنیا یها دستورالعمل تیعدم رعا کهیدرحال شود، یم

 کی کیتار یایعمر، دن نیمزد و کوتاهتر نیکار؛ کمتر نیتر سخت» ،اسفند 3براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 ،یمارندگان وبینوشتند. ا «وبیا» ینامه کارگران معدن کوهبنان کرمان است که برا رنج دواژهیسه کل نیا« کار معدن

مرگ کارگران معدن تا امروز  شیسپرد. افزا نشدن دستگاه بونکر بر بدنش جا دهیبهمن ماه بر اثر کش 11بود که  یکار معدن

 است.  میرنج عظ نیادامه ا یبه معنا

بوده،  راتیمشغول تعم کهیلودر درحال آالت نیروز اسفند ماه، توسط ماش نیکارگر سنگ آهن خواف بود که اول ،ییعطا یعل

 عیاز علل شا یکی آالت نیکارگر معدن اپراتور دستگاه بوده و نه راننده لودر. ماش نی. اکند یوت مگرفته شده و در جا ف ریز

 دلخراش در معادن است.  یها مرگ

 .کشنده جان داد یها بوکسل دستگاه میس انیکردن در م ریهفتم بهمن ماه بر اثر گ زیسنگ طبس ن ارگر معدن زغالک

است اما  یتمام نشدن یکارگران کابوس یاند. معدن اگرچه برا جان خود را از دست داده زییپا یکارگر از ابتدا  24مجموع  در

معادن ثروت  رانیاست. ارزش کل معادن ا ادیز اریبس کند، یم یو دولت یسهامداران خصوص بیبخش نص نیکه ا یسود

 .ستکم ا اریکارگران بس بیاست که از آن نص یهنگفت



دالر است. در واقع در حال  اردیلیم 22کشور  یمعدن عیصنعت، معدن و تجارت ارزش کل معادن و صنا ریبه گفته وز 

به  کیکشور نزد یمعدن عیاست، در واقع ارزش معادن و صنا دهیهزار تومان رس 14 دالر به حدود یالیحاضر که ارزش ر

 .هست زیاست و البته پولساز ن ندهیر سال آساالنه کشور د جهحدود سه چهارم بود یزیتومان و چ اردیلیهزار م 308

 دیرا تول میثروت عظ نیکه ا یها در کشور است، اما جاِن کارگران حوزه نیاز پولسازتر یکیکشور  یمعدن عیصنا اگرچه

 طیدارند؛ نه الاقل شرا یدستمزد چنداننه  عیصنا نیکالن نهفته در ا یشده است. آنها نه نسبت به سودها ارزش یب کنند، یم

 . شود یدر معادن اجرا م یکار به درست یمنیا

 یبر اجرا یمعادن به علت عدم نظارت کاف نیهزار معدن فعال در کشور وجود دارد و کارگران شاغل در ا 6

 .در هر معدن، در خطر است یو جزئ یکل یها دستورالعمل

تا  آالت نیآموزش و مجوز کار از ماش ،یبازرس کهی. درحالشود یذکر م «یاطیاحت یب»علل مرگ کارگران معدن،  یراحت به

 میعظ یها خواهد داشت. اما مجموعه یریکاهش چشمگ شده یکارشناس یها دستورالعمل تیکار با رعا طیداخل مح طیشرا

 .کار را بپردازند یمنیاندک ا نهیهز ستند،یحاضر ن یاردیلیم یبا وجود سودها ییکارفرما

به سرنوشت  زیاو ن یاما حت کرد یمعادن سنگ آهن کار م نیتر از معروف یکیمعدن سنگان خواف در  یکارگر ،ییعطا یعل

معدن بزرگ سنگ  10از  یکیتن،  اردیلیم کی رهیشوم مرگ دچار شد. معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخ

 آهن جهان است.

تن  اردیلیم کیاز  شیسنگ آهن در سنگان به ب یقطع رهیمجتمع سنگ آهن سنگان(؛ ذخ ری)مد پور هاشم یبه گفته مرتض 

 .در طرح جامع فوالد کشور دارد یدرصد 22 یو معادن سنگ آهن سنگان خواف سهم رسد یم

 از آن ندارد. یسهم چیاما ه کند یم دیتول یمیثروت عظ کارگر

مجتمع قابل مالحظه و براساس  97سود سال  زانیم»مجتمع سنگ آهن سنگان( گفت:  یو منابع انسان ی)معاون اقتصاد یفغان 

رقم  نیا دنملموس ش یبرا.« شود یم ینیب شیمعدن سنگان پ یتومان برا اردیلیم 600به  کینزد ی، سود98برنامه سال 

تومان بوده است. با  اردیلیم 530حدود  98بودجه سال  حهیدر ال یخراسان شمال ی استانکه بودجه عمران دیخوب است بدان

حق زنده  یعنیمعادن نهفته است اما همچنان کارگران از حداقل حق،  نیدر ا یکه چه سود هنگفت میمتوجه شو دیشا اسیمق نیا

 .ستندیمانده برخودار ن
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 نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات وانیمر یکارگران شهرداراعتراضات دامنه دار 

اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق  وانیمر یکارگران شهردار اسفند برای باری دیگر، 3روز شنبه 

 ومطالبات،رسانه ای کردند.

دو ماه  تیدر نها ،ی: بعد از مراجعات مکرر به استانداربه خبرنگار رسانه ای گفتند  وانیمر یشهردار کارگران معترض

در  م؛یو  بهمن را طلبکار یمهر، آبان، آذر، د ور،یشهر یبرج پنج را پرداختند؛ در حال حاضر، دستمزدها انیدستمزد تا پا

پرداخت  ی( مطالبات مزد97و  96گذشته ) یها اند؛ هنوز از سال نکرده زیامسال را هنوز به حساب ما وار یدیحال ع نیع

 .شود یمعوقات پرداخت م نیا یچه زمان ستیو مشخص ن مینشده دار

 یپرداخت معوقات مزد یبرا یا برنامه چیسال، ه انیمانده تا پا یکه در روزها ستیکارگران، مشخص ن نیا ی گفته به

 .کارگران وجود داشته باشد

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ 

 

دراعتراض به شرایط کاری طاقت فرسا،سطح  و الزهرا یکاشان یها مارستانیب پرستاران اعتصاب وتجمع 

 نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات

برای اعتراض به شرایط کاری طاقت فرسا،سطح نازل حقوق  و الزهرا یکاشان یها مارستانیب پرستاران اسفند، 3روز شنبه 

 وعدم پرداخت بموقع مطالبات دست ازکار کشیدند وتجمع کردند.



 

 

 



در  یعدالت یو ب تی، عدم شفاف ضی: خواسته پرستاران عدم تبعپرستاران حاضر درتجمع به خبرنگاررسانه ای گفتیکی از 

 .ها است پرداخت

دو  نیکه در هم یاز مشکالت پرستاران است به طور گرید یکیو خارج از توان  یاجبار یافزود: اضافه کارهاوی 

 .میتومان هم دار ونیلیم 60هزار تومان تا  100کارانه از  مارستانیب

 نیها تفاوت دارد اما ا مختلف معوقات آن یها مارستانی: بگفت پرستاراندر رابطه با عدم پرداخت بموقع حقوق  یو

 .ماه معوقه دارند7 مارستانیب2

 بیها با ضر و شب لیتعط یپرستاران روزها یبرا دیقانون با نی: بر اساس ای،افزودور با انتقاد از اجرا نشدن قانون بهرهوی 

 نیکه در عمل ا میده یپول آن را م ندیگو یو م شود یاجرا نم رویکمبود ن لیبه دل ها مارستانیحساب شود که در اکثر ب یک ونیم

 .کند یم دایکاهش پ اریرقم بس

 یبحق دارد و خواهان اجرا یها خواسته یجامعه پرستار که نیا انیاصفهان با ب یکاشان مارستانیاز پرستار ب گرید یکی

و حذف طرح قاصدک و اصالح نظام  یپرستار یگذار قانون تعرفه یپرستاران اجرا یها کرد: از خواسته انیعدالت است، ب

و قطعاً نظام پرداخت اگر عادالنه و  ستیپرستاران مشخص ن کار اضافهکارانه و  زانیطرح وضع و م نیپرداخت است، در ا

 .پرستاران خواهد شد تیشفاف شود سبب رضا

کار پرستاران  افزار، کارانه و اضافه نرم نیدر ا شود، یم عیدرآمد اندک پرستاران در طرح قاصدک ضا نیادامه داد: هموی 

بابت اضافه کار و کارانه چقدر  دانند یکه پرستاران نم یبه نحو کند یرا درست م یو کالف سردرگم شود یم بیبا هم ترک

 .اند دهکر افتیدر

هم  شتریماه و ب 7ماه تا 2معوقات که از  نیدانست و گفت: اعدم پرداخت مطالبات از مشکالت پرستاران را  گرید یکی یو

 .کند یم تیواقعاً پرستاران را اذ رسد یم

به  یپرستار یها فتیدر کم شدن تعداد ش یپرستار یور قانون بهره یبر اجرا دیاصفهان با تأک یکاشان مارستانیب پرستاراین 

بانوان پرستار که  ژهیو کمبود پرستار سبب شده است تا پرستاران و به و نیسخت و سنگ یها فتیها گفت: ش خانم ژهیو

فشار  لیدل نیخود بپردازند و به هم ینتوانند به مشکالت و مسائل زندگ رند،برعهده دا زیفرزند را ن تیخانه و ترب تیمسؤول

 .فکر انصراف هستندو اکثراً به  کنند یرا تحمل م یادیز

به داد ما برسد، درد  یکس که نیاست، اما ا اریدرد و مشکالت بس که نیا انیاصفهان با ب الزهرا مارستانیب اریکمک بهیک 

و مشکل  ریحرفه خط نیتحت فشار بودن آنان از مشکالت ا رو،یکار پرستاران، کمبود ن یکرد: سخت انیاست، ب یبزرگتر

 .است

باشد که  یا به گونه دیپرستاران با یکار یها فتیشرط انجام دادن درست کار، سالمت پرستار است، گفت: ش که نیا انیبا بوی 

 .در سر کار حاضر شود هیپرستار بتواند با روح

ماه بود و اعتراض ما از اول مهر  وریتجمع ما قطع کردن ناهار پرستاران از شهر نیبهانه اول که نیا انیبا باین کمک بهیار

دانشگاه علوم  استیو ر سیبا مسؤوالن انجام دادند از جمله رئ یاریبس یها ینگار ماه شروع شد، عنوان کرد: پرسنل نامه

 .حاصل نشد یا جهیاما نت یو استاندار یپزشک

را قطع کرده کارکنان  یدرمان زیانشعمل خالف قانون است، خاطرنشان کرد: فر نیبر اساس مستندات ا که نیا انیبا بوی 

 .به مسؤوالن، برقرار شد اریبس ینگارها بودند که با تجمع و نامه

موسوم به قاصدک  یو بغرنج پرسنل دانشگاه طرح یاصل یها از بحث یکیاصفهان ادامه داد:  الزهرا مارستانیب اریبه کمک

و براساس آن  شود یکار پرسنل باهم ادغام و م طرح کارانه و اضافه نیشده است، در ا یادیحق ز عییاست که سبب تض

 .شود یپرداخت م رید یلیو خ شود یانجام نم قعها به مو است؛ پرداخت یرواقعیپرسنل غ یپرداخت

سرکار  دیهوا باشد، با یو آلودگ لیهستند، اگر برف، باران، س یکارکنان دولت نیتر از مظلوم یمارستانیادامه داد: پرسنل ب یو

و  یو مسر رداریواگ یها یماریعزا و جشن ندارد، با وجود ب د،یع ل،یرتعطیو غ لیاو روز تعط یحاضر شوند، برا

کس درد و  چیاما ه کند یم یکمک و پرستار ماریگذرد و صادقانه به ب یخطرناک از جان خود که در معرض خطر است، م

 .دنینش یدرد دلش م یو نه پا ندیب یرنج او را نه م
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 ه کسر حقوقنسبت ب هفت تپه  کشت وصنعت نیشکر بر ی کارگر ن ی صدهاتجمع اعتراضراهپیمایی و

ه کسر برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت ب هفت تپه  کشت وصنعت نیشکر بر ی کارگر ن اسفند، صدها 4روز یکشنبه 

 از مزراع بطرف دفتر مجتمع راهپیمایی ومقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. حقوق

 بر یگروه از کارگران ن نیا ینفر700 تینفر از جمع500حدود امروز کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند:

ماه خود  یحقوق د شیز از فجمع شده و نسبت به کسر دو رو تیریمزارع مقابل دفتر مد ریدر مس یرو ادهیتپه با پ هفت

 .اعتراض کردند

 بر یکارگران ن یروز کار 15شده که از مجموع  عیماه توز یحقوق د شیگذشته ف یدر روزها نکهیا انیکارگران با ب نیا

 دنیتناژ بر زانیبراساس م بر یپرداخت حقوق کارگران ن اریدو روز از حقوق  همه کارگران کسر شده است، افزودند: مع

صورت  به بر یمجموعه وجود ندارد و کارگران ن نیتناژ در ا بهمحاس یبرا یاریمع چیکه ه ست یدرحال نیاست ا ین

 .در مزارع مشغولند یروزمزد

در مزارع انجام  شکریبد ن تیفیرغم کیتمام تالش خود را عل شکریما در فصل برداشت ن نکهیا انیبا ب بر ین کارگران

در مزارع  طیشرا نیتر که در سخت یکه کارفرما در زمان پرداخت حقوق کارگران ستیدرست ن نیافزودند: ا م،یده یم

 .هستند، کم بگذارد ین دنیمشغول بر شکرین

 ما پرداخت نشده است.ماه  یحقوق دهنوز: افزودند در ادامه کارگران
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پرداخت حقوق ومطالبات دیگر نسبت به عدم  هفت تپه شکرین کشت وصنعت کارگران اعتراضی تجمع

 مقابل دفتر مدیریت

ماه ،   یدستمزد دبرای اعتراض به عدم پرداخت  هفت تپه شکرین کشت وصنعت کارگران اسفند،جمعی از 3روز شنبه 

 مقابل دفتر مدیریت شرکت زدند. دست به تجمع 98سال  و پاداش یدیع

کارگران حاضر شدند و اعالم  انیدرم رانیاز مد یشرکت صورت گرفت تعداد تیریتجمع که در جلو دفتر مد  نیا در

  .وپاداش پرداخت خواهد شد یدیع  اسفند 3شنبه داشتند که تا  بعدازظهر روز

 ندشرکت اعالم کرد نیبا پرداخت دستمزد بهمن ماه به مسئول طدر ارتباکارگران تجمع کننده همچنین  

 .دستمزد بهمن ماه کارگران  پرداخت شود دیشت باسال نودو ه انیکه تا قبل از پا

 شد زیبه حساب کارگران وار اسفند 3روز شنبه و پاداش بعدازظهر یدیعبدنبال این تجمع اعتراضی  

 شود. زیکارگران وار ماهیدستمزد د اسفند ماه10و قرار است تا 

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسندمنبع اصلی خبر:کانال تلگرام 

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ 

 

اعتصاب وتجمع بهورزان میناب دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله،کاهش حقوق و وعده های 

 مقابل شبکه بهداشت و درمانتوخالی 

اسفند، بهورزان میناب دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله،کاهش حقوق و وعده های توخالی دست  4روز یکشنبه 

 این شهرستان تجمع کردند. ل شبکه بهداشت و درمانمقاباز کار کشیدند و 

 تجمع کنندگان اعالم کردند تا مطالباتشان پرداخت نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

گونه  چیاما تاکنون ه گذرد یم کسالی 1397از اسفند سال حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: ارانیاز به یکی

 .به ما پرداخت نشده است یکارانه ا

 بیقر زیمسئله ن نیحق مسکن در نظر گرفته شده که ا کنند یم یکه خارج از خانه بهداشت زندگ یارانیبه یافزود: برا یو

 .که پرداخت نشده است شود یماه م 6به 



بوده حذف  زین یدو بند از حقوق آنان که شامل حق نوار مرز یو بهمن ماه سال جار ماهی در د معترض ارانیگفته به به

 .برقرار شده است انیفرهنگ یگذشته حق نوار مرز ماه  کی یاست که ط یدر حال نیشده، ا

حذف شده است در سفر  یما از جمله حق نوار مرز یدو بند حقوق نکهی: با توجه به اافزود ارانیاز به یکدرهمین رابطه،ی

 ریو وز دیجواب نامه به دست ما رسی دراختیار وی قرارداد وا نامه نابیم ارانیما به ندهیبهداشت به بندرعباس نما ریوز

 .داد یریگیقول پ

 .از حقوق ماه گذشته ما کم شده است زیهزار تومان ن 500به  کیکرد: جالب توجه است که نزد حیتصر اریبه نیا

۱۳۹۸/۱۲/۰4 

 

جهت مقابله با شیوع  رانهیشگیامکانات پ یبرقرارنسبت به عدم و کنگان  هیکارگران عسلوواعتراض 

 کرونا

۱۳۹۸/۱۲/۰4 

 !ها خوابگاه یاست حت یجمع زیهمه چ نجایا:و کنگان هیکارگران عسلوو

جهت مقابله با  رانهیشگیامکانات پ یبرقرارنسبت به عدم  اعتراضشان را و کنگان هیکارگران عسلوو اسفند، 4روز یکشنبه 

 شیوع کرونا،رسانه ای کردند.

به  هی: عسلو،به خبرنگار رسانه ای گفتندها خوابگاه یاست حت یجمع زیهمه چ نجایاکارگران پارس جنوبی با اشاره به اینکه 

 .در معرض خطر است ،یکارگر یعنوان کلون

اند که  گذاشته یکم است؛ اما از قرار معلوم جلسات یلیخ یبهداشت لیکننده است؛ وسا وضعت نگران نجای: اافزودندکارگران  نیا

سطح  مانکارانیپ یکارگران داده نخواهد شد، برخ ی ها به همه پک نیبه پرسنل داده شود. اما احتماالً ا یبهداشت یها پک

ها را به کارگران خود نخواهند داد؛  پک نیاحتماال ا ن،ییسطح پا مانکارانیپ یول دهند یرا م زاتیتجه نیباالتر، به کارگران  ا

 .چراکه امکانات احتماالً محدود است

وجود دارد که سه، چهار  یعاتیو کنگان به کرونا گفتند: شا هیدر ارتباط با احتمال مبتال شدن کارگران عسلو هیعسلو کارگران

 .اند شده نهیو قرنط یبستر مارستان،یدر ب هینفر از کارگران عسلو

و کنگان  به صورت  هیعسلو یها شگاهیها، در پاال که تمام کارها و پروژه ییاز آنجا ی گفتند:پارس جنوب یمانکاریکارگران پ

 .ست یجد ها یکه نگران کنند یاست، اعالم م یجمع دسته زیاستراحت و اقامت ن یها و کمپ شود یانجام م یجمع دسته

 نیها، چن از کارگاه یلیبگذارند؛ در خ یکننده و امکانات بهداشت یضدعفون عاتیها ما در همه کارگاه دیکردند: با دیتاکآنها 

 نشده و فقط در حد حرف است.  عیلحظه، هنوز توز نیتا ا زیگفته شده  ن یها وجود ندارد؛ آن پک یزاتیامکانات و تجه

۱۳۹۸/۱۲/۰4 

 

 از کرونا یریشگیپ یبرا وکافی  یاقدامات جدعدم  کارخانه هپکو اراک نسبت به  کارگراناعتراض 

از  یریشگیپ یبرا  ی وکافیاقدامات جدعدم  کارخانه هپکو اراک ضمن اعتراض نسبت به  کارگران اسفند، 4روز یکشنبه 

 ی شدند.دیواحد تول نیدر ا کننده یماسک، دستکش و ژل ضدعفون ،یعموم یمواد ضدعفون عیخواهان توز ،کرونا

که به صورت ثبت اثر انگشت بوده، متوقف شده و  یدر حال حاضر ثبت ساعت کارهپکویی ها به خبرنگار رسانه ای گفتند:

 .شود یانجام م یزن مطابق گذشته به صورت کارت ابیثبت حضور و غ

۱۳۹۸/۱۲/۰4 

 

   ندارند تیرضا ییاز رقم نها یکارگر ندگانیشد/ نما نییهزار تومان تع ۹4۰و  ونیلیم 4معاش  سبد

۱۳۹۸/۱۲/۰5 

  .شد نییهزار تومان تع 940و  ونیلیم 4خانوار،  شتیسبد مع یینها مبلغ

 یامروز شروع به کار کرده بود، لحظات 16کار که از ساعت  یعال یشورا لیدستمزد ذ تهیجلسه کم ،رسانه هاگزارش  نا برب

 .داد انیبه کار خود پا شیپ



رقم قرار  نیشد. ا نییهزار تومان تع 940و  ونیلیم 4رقم سبد معاش خانوار،  ها، یو دولت انیجلسه، با فشار کارفرما نیا در

 .ردیمورد استفاده قرار گ 99حداقل دستمزد  نییتع یکار، برا یعال یجانبه شورا در جلسه سه ندهیاست هفته آ

 یشنهادیاست که پ یرقم نیندارند و معتقدند ا تیحاضر در جلسه امروز، از رقم سبد معاش خانوار رضا یکارگر ندگانینما

 .است انیو کارفرما ها یدولت

خانوار متوسط را  کی یحداقل یها نهیباشد که بتواند هز یا به اندازه دیقانون کار، دستمزد با 41الزامات بند دوم ماده  براساس

 است یالزام قانون نیهم ینیخانوار ترجمان ع شتیکند؛ سبد مع نیتام

۱۳۹۸/۱۲/۰5 

 

برای دهمین بازگشت بکار یماهشهربرا ینفت یها شرکت پخش فرآورده یادامه تجمعات کارگران اخراج

 روز متوالی

ی بازگشت ماهشهربرا ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراج اسفند برای دهمین روز متوالی، 5روز دوشنبه 

 .تجمع کردند یانبار نفت نیبه ا  مقابل درب ورود و خروج تانکرهابکار

 ازسرگرفته اند. بهمن 26روز شنبه  دورجدید تجمعشان را از نفر میرسید30تعدادشان به حدود که این کارگران 

 .آنها استخدام شوند یاند تا افراد سفارش شده به جا از کار خود اخراج شده ندیگو یمتجمع کنند گان 

به  رود یه منطقه آبادان به شمار ممجموع ریز یکه از نواح یانبار نفت نیا نیمسئول تر شیپ به گفته این کارگران اخراجی،

 خود عمل نکرده اند.  آنها به وعده ندیگو یحل مشکل را داده بودند و حاال کارگران م  کارگران وعده

بکار نگرفتن   نسبت بهبه خبرنگار رسانه ای گفتند: 98مرداد  7این کارگران همزمان با تجمعشان مقابل فرمانداری بتاریخ 

 معترضند.بیش از چهار سال سابقه در انبار پخش فرآورده های نفتی بندر ماهشهر،نیروی بومی دارای 

: ما سالهاست در این انبار مشغول به کار هستیم اما در کمال تعجب مدیران شرکت اقدام به جذب نیروی غیر آنها افزودند

 .بومی کردند

نطقه داده شود ولی مدیران شرکت نوربخش این اصل را آنها اظهار داشتند: اولویت برای جذب نیرو باید به کارگران بومی م

 .نادیده گرفتند

شیراز، حافظ شیراز، سیکل ترکیبی   BOTهای سنندج، کرمانشاه، انبار نوربخش ماهشهر سوخت مورد نیاز نیروگاه

 .کازرون، افق ماهشهر، گناوه و عسلویه را تامین می کند

۱۳۹۸/۱۲/۰5 

 

ماه حقوق مقابل ساختمان  6اهوازنسبت به عدم پرداخت  ۲منطقه ی کارگران شهردار یتجمع اعتراض

 شورای شهر اهواز

ی اهواز برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم شهردار 2برق منطقه  عمران واسفند،کارگران بخش  5روز دوشنبه 

 ماه حقوق،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر اهواززدند. 6پرداخت 

۱۳۹۸/۱۲/۰5 

 

دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از طرف باشگاه انقالب مجموعه ورزشی کارگران  اعتصاب

 استقالل

دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از طرف باشگاه استقالل انقالب مجموعه ورزشی کارگران  اسفند، 5روز دوشنبه 

 استقالل امتناع کردند.دست به اعتصاب زدند و از کشیدن کاور روی زمین تمرین تیم فوتبال 

 یدیچمن انقالب برگزار شود اما فرهاد مج نیاستقالل در زم اسفند(6)امروز نیبود تمر قراربنابه گزارشات رسانه ای شده،

انقالب چون از باشگاه استقالل دستمزد  یکارگران مجموعه ورزش نکهیخبر ناراحت کننده روبرو شد، ا کیبا  شیپ یقیدقا

 .کاور بکشند میت نیا نیتمر نیزم یده اند اعتصاب کرده اند و حاضر نشده اند روز گذشته رونکر افتیخود را در



را در سالن وزنه  مشیامروز ت نیتمرشد مجبور  یدیانقالب کامال گل آلود است و فرهاد مج نیتمر نیحال حاضر زم در

 ند.برگزار ک

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ 

 

در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق رشت  نیپوپل رانیاکارخانه  کارگران اعتصاب چند ساعته 

 ،شرایط سخت کاری و وعده های توخالی

و  یملحفه ا ی ،چادر، یروپوشی،راهنیپ یانواع پارچه ها کننده دیتول نیپوپل رانیاکارخانه  کارگران  اسفند، 5روز دوشنبه 

پرداخت بموقع حقوق ،شرایط کاری و وعده های در اعتراض به عدم  تهران، – رشتجاده 5ی واقع در کیلومتر پرده ا

 توخالی برای چند ساعت دست از کار کشیدند.

. به خبرنگار یک رسانه محلی گفت: رشت نیپوپل رانیا هکارخان بخش بافندگی از کارگران یکاسفند،ی 6روز سه شنبه 

 می. پول ندارمیا ه رو هم نگرفتهما یاما هنوز نصف حقوق د کشه یساعته کار م12 فتیما پرسنل رو در دو ش تیریمد

که مشکالت حل  دهندیم لقو انیفقط م میهم چند ساعت کار نکرد روزی. درانیمد تیریاز سوءمد می! خسته شدمیکن یزندگ

 .شود!!

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ 

 

 یبند طبقهکامل طرح  یاجراادامه اعتراضات و کنش های دامنه دار کارگران معدن چادرملو نسبت به عدم 

 ،پرداخت مزد مساوی دربرابرکار یکسان و سر دوندانشان با دادن وعده های توخالی مشاغل

 یبند طبقه کامل طرح یاجرای(برای حاتم یمانکاریپاعتراضات و کنش های دامنه دار کارگران معدن چادرملو)شرکت  

 ، رفع تبعیض وپرداخت مزد مساوی دربرابرکار یکسان و سر دوندانشان با دادن وعده های توخالی ادامه دارد. مشاغل

 یمانکاریگفت: از دوم تا چهارم برج ده، کارگران پاسفند یکی از این کارگران به خبرنگار رسانه ای  7روز چهارشنبه 

مشاغل، دست به اعتراض زدند. پس از آن، ما  یبند طبقه یکارفرما برا یشنهادیدر اعتراض به مختصات طرح پ یحاتم

 طرح صادر شد. قیدق یدر مورد اجرا یا و مصوبه میشهرستان دعوت شد یکارگر ونیسیکارگران به کم ندگانینما

ل در سراسر مجتمع که شام هیپا طبقه و هم کارگران هم نیاجرا شود که ب یا به گونه دیاست که طرح با نیما ا ی خواسته 

 .برقرار شود یمزد یتساو است، میکارگران قرارداد مستق نیمختلف و همچن یمانکاریپ یها شرکت

 .شود یهفته انجام م کیر شد و اعالم کرد، اصالح طرحِ مذکور ظرف ضادامه داد: روز بعد کارفرما در جمع کارگران حا او

و چند روز انتظار،  ی. اما بعد از سمیهست یماه هم که انجام شود، ما راض کیدر  م،یخواه یهفته نم کیکارگران گفتند در 

ماه در  ید 24کارگران شد. در ادامه در جلسه  یتیوعده، موجب نارضا خلف نیبرگشت و ا رییتغ نیتر طرح بدون کوچک

اداره کار  ندگانیملو، نماچادری معدن اصل یکارفرما ندهیاداره کل جبران خدمت وزارت تعاون در تهران که  با حضور نما

ماده  یبه لزوم  اجرا هکارگران و کارشناسان وزارتخانه برگزار شد، هم ندهیطراح طرح، نما مانکار،یپ ندهیاستان، نما

کند که  یریگیکار دعوت شدند و قرار شد اداره کار شهرستان پ کسانی طیدر شرا یمزد یتساو یقانون کار و برقرار38

 .رندیبگ کسانی یمزد یایمزا مانکاران،یو پ یطبقه در شرکت اصل کارگران هم

 ید 28را خواستار شدند؛  یافتیاختالف در یریگیطرح و پ یافزود: در ادامه، وزارتخانه به اداره کار نامه زد و اجراوی 

و کارگران  گرید یها ما را با شرکت شیآمد و بازرسان اداره کار به مجتمع مراجعه کردند و نمونه ف یزد ماه، نامه به استان

متاسفانه هنوز  فتاد؛ین یالزم را ارائه دادند منتها بعد از آن، اتفاق مثبت یها کردند و گزارش سهیخود مجتمع مقا مِ یقرارداد مستق

 .شده است عیکه حقوق ما ضا میما بعد دو سال تالش، اثبات کرد نکیو عادالنه اجرا نشده ل قیطرح  به صورِت دق

 رسد، یم انیاسفند امسال به پا یانیدر روز پا یکارگران حاتم یاز آنجا که قراردادهااین کارگر معدن چادرملو همچنین گفت:

 .کرده است عیحساب را در  کارگاه توز هیتسو یها قرارداد هستند چراکه کارفرما، برگه دیکارگران نگران عدم تمد

در ارتباط با مطالبات کارگران به  یا که مقرر شد نامه میرفت زدی یبه استاندارما نمایندگان کارگران  اسفند  4: در وی افزود

نامه را  فنداس کرده، جوابگو باشند ما پنجم نییتع یکه استاندار یو آنها هم در مدت زمان محدود یماداره کار شهرستان بفرست

  م؛یو اکنون منتظر پاسخ اداره کار هست میداد لیتحو

در سطح  یشغل یها همه گروه یبرا کسانی یمزد یایقانون کار، وضع مزا  38ما براساس ماده  ی : خواستهکرد دیتاک یو

  .میا مرتبط و مسئول اطالع داده ینهادها ی خواسته را  به همه نیکارگاه است و ا



۱۳۹۸/۱۲/۰۷ 

 

سومین روزاعتصاب کارگران شرکت فراپتروسازان انرژی در دهلران در اعتراض به عدم پرداخت چند 

 ماه حقوق 

کارگران یک پروژه در دهلران)شرکت فراپتروسازان انرژی(برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوقشان سه روز 

 متوالی است که دراعتصاب بسر می برند.

 شبکه های اجتماعی حقوق  حدو صد کارگر این شرکت از آذرماه پرداخت نشده است.بنابه گزارش منتشره در 

در دشت «سه حلقه چاه پایدار غرب»بنا به گزارش سایت شرکت فراپتروسازان انرژی )پتروساز(،این شرکت پروژه ای بنام 

طق مرکزی ایران زیر مجموعه در دست ساخت دارد که کارفرمایش شرکت نفت منا –استان ایالم  -عباس شهرستان دهلران 

 شرکت ملی نفت ایران می باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۰۸ 

 

 یخراسان شمالبی اهمیتی جان کارگران در ساخت وسازهای استان 

 یدر حال نیاعالم شده و ا یخراسان شمال استاناز کار یکارگران در حوادث ناش ریمرگ و م یسقوط از ارتفاع علت اصل

 .ها دارد به ارتفاع برج ییامر ساخت و ساز، بلندا یمسووالن متول یتفاوت یاست که ب

 یتفاوت یدر حد صفر و ب تیقابل تامل است، امن  ،یخراسان شمال ی استانساختمان یدر کارگاه ها یمنینابسامان ا اوضاع

   .ردیگ یکارگران باال رفته و اوج م لهیدارد که به وس ییبه ارتفاع ساختمان ها یمسووالن مربوط، قد

 یعنیکارگاه،  20ومشخص شد بازرسی صورت گرفت  یمرکز استان خراسان شمال یساختمان یکارگاه ها 30از شیهفته پ

استان  نیا یدر کارگاه ها یمنیا بودنشان از ن نیشوند که هم یپلمب م اد،یهستند و اعالم شد به احتمال ز منیدو سوم آنها، ناا

 .دارد

صفر است و  بایتقر یمنیا نهیبودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زم زیناچ ایو  یمنیا نبود

 ست،یکه مهم ن یزیگفت که در ساخت ساختمان ها، تنها چ دیسخن با گریندارند،  به د یمنیبه ا یتوجه یساختمان انیمجر

 .کار است نیو سالمت کارگران در ح یمنیا

صفر است و  بایتقر یمنیا نهیبودن آن، بدان معنا است که نقش ناظر ساختمان در کارگاه ها در زم زیناچ ایو  یمنیا نبود

همه  یاست که تنها با همکار یموضوع چندوجه کی یساختمان یکارگاه ها یمنیندارندا یمنیبه ا یتوجه یساختمان انیمجر

 ،یها، راه و شهرساز یساختمان، شهردار یاست، سازمان نظام مهندس یابیستصنعت قابل د نیمدار در ا فهیوظ یدستگاه ها

 ادیو بن یو حرفه ا یآموزش فن ،یاجتماع نیسازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تام ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 نیاداره کار در ا ند،یگو یمصنعت ساختمان هستند اما آنگونه که بازرسان  یمنیمدار در ا فهیوظ یمسکن از جمله دستگاه ها

   .تنها مانده است نهیزم

 ییساختمان از جمله نهادها یو سازمان نظام مهندس یگفت: راه و شهرسازاداره کار به خبرنگار رسانه ای بازرس  کی

 .را رصد کنند یساختمان یکارگاه ها یمنیا ،یو به صورت جد شیاز پ شیرود، ب یهستند که انتظار م

حفاظت کارگاه  نامه نییقرار دارد و آ دیساختمان ها مورد تاک یمنیساختمان، ا یمقررات مل12: بر اساس مبحث وی افزود 

در تمام  ننامهییآ نیشده است که مقررات ا نیتدو ،یساختمان یاز حادثه در کارگاه ها یریشگیهم با هدف پ یساختمان یها

 .است الجراالزم ا یساختمان یها کارگاه

خراسان  یاستاندار یتمام دستگاه ها و دفتر فن یبخش ساختمان با همکار یمنیا ی: در استان هم، کارگروه ارتقاداداوادامه 

خواهد  نییتع نیهمه دستگاه ها مطابق قوان فینامه شرح وظا وهیش کیدر قالب  کینزد ندهیشده است که در آ لیتشک یشمال

 .شد

کارگاه  یمنیبر ا دیاز بروز حادثه گفت: مهندسان ناظر با یریبازرس اداره کار،  درباره نقش مهندسان ناظر بر جلوگ نیا

 .مهندسان، عمدتا بر سر پروژه حضور ندارند نینظارت داشته باشند اما ا یساختمان

وارد  تیصالح ید اهل فن و دارااست که افرا نیپروژه ها، ا یاجرا یمهندس ناظر برا فیاز اهداف تعر یکیگفت: وی 

ارائه  یبدون مجوز شرکت ها تیفعال ،یمهندسان عمدتا بر سر پروژه حضور ندارندو نیعرصه ساخت و ساز شوند اما ا



عنوان کرد و گفت: شمار  یساختمان یدر کارگاه ها یمنیا یها بیآرماتوربند را از آس زیموقت و ن یکننده داربست، سازه ها

 یمنیبه لحاظ ا زیشرکت ها ن نیاست که البته هم زیناچ اریدارند، بس تیموقت که مجوز فعال یداربست و سازه ها یشرکت ها

 .الزم را به افراد ارائه نداده اند یآموزش ها

 نیبر ماش ینظارت و بررس چینشده اند،  ه یهم سامانده زاتیآالت و تجه نیاجاره دهنده ماش یکرد: شرکت ها حیتصر یو

اصناف   نه،یزم نیشود و در ا یگرفته نم یعنوان جد چیبه ه یاحتمال یرادهایا ییو شناسا یوجود ندارد وجود نقص فن آالت

 .شرکت ها را سامان دهند نیا تیکرده و فعال دایورود پ دیبا

است،  مهینگرفته اند، ب یرا جد یساختمان یدر کارگاه ها یمنیا ان،یکه کارفرما یاز علل یکیبازرس اداره کار گفت:  نیا

از جبران خسارت  الشانیکنند و خ یم مهیرا ب یالیر اردیلیپروژه چند ده م کی ،لایر ونیلیم 20با  ان،یسازندگان و کارفرما

 .امر ندارند نیبه ا رارو توجه الزم  نیها راحت است، از ا

  یکشور نیانگیاز م شیب یخراسان شمال ی استانکارگاه حوادث

ارائه شده، شمار  یگفت: براساس آمارها یخراسان شمال یکار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یاداره بازرس سییر

 یبرا دیمرتبط با یها دستگاه نیاست، بنابرا یکشور نیانگیاز م شیاستان، ب یساختمان یها از کار در کارگاه یحوادث ناش

 .ندداشته باش یزیر برنامه رانه،یشگیاقدامات پ

است که  یدر حال نیاتفاق افتاده و ا یساختمان یدر کارگاه ها 98از کار استان در سال  یدرصد از حوادث ناش 57وی افزود:

 .ونددیپ یاز کار در صنعت ساختمان به وقوع م یدرصد از حوادث ناش 18 ایدرصد و در دن 46در کشور

 یها یدرصد بازرس30از کار بخش ساختمان در استان،  یخاطرنشان کرد: با توجه به باال بودن شمار حوادث ناش یو

   .است افتهیکارگاه ها اختصاص  نیاز ا یبه بازرس  ،یکارگاه

است  یدر حال نی، سقوط از ارتفاع بوده و ا98از کار استان در سال  یدرصد از کل حوادث ناش 40افزود: عامل وقوع وی 

 .استان، مربوط به سقوط از ارتفاع گزارش شده است یاختمانس یاز کار کارگاه ها یدرصد از حوادث ناش80 که 

مناسب  یاستفاده نکردن از سامانه ها ،یساختمان یسقوط از پرتگاه ها و ارتفاع در کارگاه ها ی: علت اصلاو درادامه گفت

 .در ارتفاع است تیکار مناسب در زمان فعال گاهینشدن جا جادیکار در ارتفاع و  ا

حادثه سقوط  25امسال  یاز کار در اثر سقوط، مربوط به آرماتوربندان است که از ابتدا یحوادث ناش نیشتریگفت: ب یو

 .آرماتوربندان در استان گزارش شده است که در آن، سه تن جان باخته اند

 یخراسان شمالاستان در  یساختمان آالت نیماش رمجازیغ اجاره

 تیفعال یبرا یدر استان، مجوز یساختمان آالت نیو ماش زاتیره دهنده تجهاجا یها به اتفاق افراد و شرکت بی: قراو گفت

 .را دچار مشکل کرده است یساختمان یها کارگاه یمنینظارت بر ا ت،یوضع نیندارند و ا

آنها در  تیشرکت ها مانند باالبرها، داربست ها، جک و قالب ها، سبب نبود نظارت بر فعال نیا رمجازیغ تی: فعالوی افزود

 .شود یم یکار یها طیساز بروز حوادث ناگوار در مح نهیزم جهیشده و در نت یکار یها طیمح

دارند که  تیموقت، فعال یداربست و سازه ها یساز ادهیپ نهیدر زم ینفر و گروه کار 130افزود: در شهر بجنورد،  یو

 .کنند یکار م یارگان و نهاد چیبدون مجوز و فارغ از نظارت ه

که توسط  یمنیناا یندارند و داربست ها ییآشنا زین یداربست بند هیاول یبا اصول فن یافراد حت نیا شتریکرد: ب حیتصر یو

 .شود یشود، باعث بروز حوادث م یافراد برپا م نیا

عامل بروز حوادث  نیمربوط به آرماتوربندان است و دوم ،یساختمان یحوادث سقوط در کارگاه ها نیشتریب نکهیا انیبا بوی 

 .بوده است منیناا زاتیآالت و تجه نیبا ماش یریهم درگ 98استان در سال  یکارگاه

 یدر کارگاه ها شناخته م یبه عنوان خطرات واردات ینقص فن یو دارا منیآالت ناا نیافزود: خطرات مربوط به ماش  یو

را با خود  یخطرات فراوان  زات،یتجه نیکنندگان ا نیبر اجاره دهندگان و تام یکاف یشوند و متاسفانه به علت نبود نظارتها

   .کنند یوارد م یکار یها طیبه مح

ساختمان، مهندسان ناظر مکلف شده اند  یمقررات مل 12و مبحث  یساختمان یکارگاه ها یمنیا نامه نییگفت: بر اساس آ یو

 هینظارت کرده و ضمن ارا زیاجرا ن نیدر ح یمنیا لیمسا تیبر ساخت و سازها، بر رعا یفن یتا عالوه بر نظارت ها



متخلف به ادارات تعاون، کار و رفاه  انیبا کارفرما یبرخورد قانون یامراتب را بر ان،یبه کارفرما یساز منیا یراهکارها

 .از طرف ناظران انجام شود نهیزم نیالزم در ا یرود همکار یاعالم کنند که انتظار م یاجتماع

صنوف و  یکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و اتاق اصناف بتوانند نسبت به سامانده ی: در صورتوی گفت

توان از ورود  یآنها نظارت داشته باشند م تیاقدام کرده و بر فعال یآالت ساختمان نیو ماش زاتیاجاره دهنده تجه یواحدها

 جهیکاهش خطرات وارده به کارگاه ها و در نت یامر، به معنا نیاو .کرد یریشگیها پ رگاهبه کا منیناا تزایدستگاه ها و تجه

 .از کار خواهد بود یو کاهش حوادث ناش یساز منیا

۱۳۹۸/۱۲/۰۸ 

 

تجمع اعتراضی کارگران شاغل وبازنشسته کارخانه فرنخ و مه نخ نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده 

 مقابل استانداری قزوینهای توخالی 

اسفند، کارگران شاغل وبازنشسته کارخانه فرنخ و مه نخ برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم  10روز شنبه 

 پرداخت مطالبات و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند.

ایم  اما متاسفانه  فت: مدت یک سال است بازنشسته شدهیکی از کارگران بازنشسته حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گ

میلیون تومان می رسد و مشخص هم  نیست   95ایم که مبلغ آن نیز به  مان  از این شرکت نشده هنوز موفق به  اخذ مطالبات

 .چه زمانی پرداخت شود

یم و فقط امسال حقوق پرداخت شده که کارگر کارخانه فرنخ و مه نخ گفت: بابت سال های گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده ا

 .زنیم ایم و  از ترس اخراج شدن حرفی نمی درصد از کل مبلغ حقوق ماهیانه را دریافت کرده 40آن هم  تقریبا 

میلیون تومان طلب دارند اما هنوز  مشغول به کار  30وی افزود: کارگران قراردادی داخل شرکت هم از ده میلیون تومان تا 

نکه هیچ کس، هیچ مبلغی بابت حقوق دریافت نکرده است و  مطالبات این کارگران شامل  سنوات، حقوق و عیدی هستند با ای

 .سال های گذشته است

یکی دیگر از کارگران کارخانه فرنخ و مه نخ که در تجمع حضور داشت در رابطه با ادعای معاون سیاسی استاندارقزوین 

نفر از  آخرین استخدامی های شرکت فرنخ و مه نخ  هنوز  30و مه نخ،گفت: مبنی برپرداخت تمامی بدهی شرکت فرنخ

اندو مراجعه به دستگاه هایی چون دادگستری، اداره کار و تعاون و شرکت فرنخ و مه نخ  مطالبات خود را دریافت نکرده

 .ای نداشته است زیرا  کسی پاسخگوی مطالبات کارگران این شرکت نبوده است فایده

درصد به مبلغ  4های کار زیان آور که  از کارگران نیز در ادامه گفت: کارگران شرکت فرنخ و مه نخ هزینه سختی یکی دیگر

 میلیون تومان می رسد. 50میلیون تومان بوده را با هزینه شخصی پرداخت کرده اند و حقوق معوقه آن به  15

۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 

 

 تهران بدنبال تجمع اعتراضیشان ۳ وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران متروی خط

تهران)کارگاه های ایستگاه نوبنیاد و  3بهمن ماه سال جاری، کارگران متروی خط  27بدنبال تجمع اعتراضی روز یکشنبه 

ماه حقوق،وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان طی  18اقدسیه( مقابل ساختمان شورای شهرتهران نسبت به عدم پرداخت 

 ه شد.امروز وفردا داد

ای در  زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در این رابطه به خبرنگار رسانه ای گفت: بخشنامه افشین حبیب

های شهرداری از جمله پیمانکاران  زمان معاون سابق توسعه منابع انسانی )ابراهیم شیخ( صادر شده بود و همه زیرمجموعه

 .می موارد قانون کار را از جمله پرداخت حقوق رعایت کنندها موظف شدند که تما ها و شرکت سازمان

شد، باید پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار  ها پرداخت می وضعیت وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، اگر صورت

سر و به های بعدی، این میزان ک وضعیت گرفت و در صورت تعویق پرداخت حقوق از محل حسن انجام کار یا در صورت می

االجراست و بر سر جای خود باقی است و باید از همین  شد؛ این بخشنامه همچنان الزم طور مستقیم به کارگران پرداخت می

 .محل، حقوق کارگران پرداخت شود

ماهه این کارگران ازیک شرکت پیمانکاری فعال  18علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز در خصوص طلب 

یست کارگران طلبکار و شماره حساب آنها گرفته شده و طی امروز و فردا، برخی از مطالبات پرداخت درمترو گفت: ل

 های این پیمانکار، سبک و تسویه شود. شود تا بدهی می
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 هزار کارگر شهرداری رشت علیرغم وعده و وعیدها 5ادامه بالتکلیفی معیشتی 

 هزار کارگر شهرداری رشت ادامه دارد. 5بالتکلیفی معیشتی  دهایوعده و وع رغمیعل

ماه  3تا  2کم  مشغول کارند که دست یمانیرشت به صورت پ یگانه شهردار مناطق پنچ یهزار نفر در واحد خدمات 5حدود 

 .حقوق معوقه طلب دارند

معوقه کارگران شاغل در بخش خدمات : مطالبات به خبرنگار رسانه ای گفتند مطالبات خود اتیدرباره جزئ کارگران نیا

ش دستمزد کارگران ی. عالرغم آن افزاشود یمربوط م یو بهمن سال جار ید یها رشت به دو ماه حقوق ماه یشهردار

 .اند کار حقوق گرفته یعال یشورا 97سال  یشش ماه لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزد یبرا یخدمات

   نیموضوع باعث شده تام نیپرداخت نشده است و ا یاجتماع نیسال به تام یها از ماه یآنها در برخ مهیحق بآنها افزودند:

 نیکند و ا یخوددار آور انیاز بازنشسته شدن کارگران با قانون مشاغل سخت و ز ها،   مهینشدن حق ب زیوار لیبه دل یاجتماع

 .شده است لیرشت تبد یشهردار یکارگران خدمات یبرا یموضوع به مشکل اساس

خبر داد و گفت: مشکالت مربوط به نبود  یواحد خدمات نیکارگران ا شتریساله ب24تا  15از کارگران از سابقه کار  یکی

از  یتعداد نکیشود و ا جادیکارگران فاصله ا  یها مهیدر گذشته، سبب شده در پرداخت ب یا مهیب یها یبده شیو افزا ینگینقد

 .نداشته باشند یرا دارند، امکان بازنشستگ آور انیسخت و ز شاغلدر م یبازنشستگ طیراکارگران که ش نیا

که قصد دارند با استفاده از قانون  یکارگران سه تا چهار سال است، اضافه کرد: کارگران یا مهیفواصل ب نکهیا انیبا ب او

 نیسازمان تام ست یدرحال نیکنند. ا نهیهز بیکار خود را از ج یحق سخت دیبازنشسته شوند با آور انیمشاغل سخت و ز

مکلف به  زیشده، کارفرما را ن زیکه در گذشته به حساب سازمان وار رگرسهم کا افتیموظف است عالوه بر در یاجتماع

 کارگران کند. یپرداخت سهم خود در مورد بازنشستگ
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 یمشاغل ،پرداخت مزد مساو یبند طرح کامل طبقه یکارگران معدن چادرملو نسبت به عدم اجرااعتراض 

 ادامه دارد کسانیدربرابرکار 

طرح کامل  ینسبت به عدم اجرا ی(درادامه اعتراضات دامنه دارشانحاتم یمانکاریکارگران معدن چادرملو)شرکت  پ

قانون و احقاق حق  یاجراخواستار  با تهیه طوماری وامضایش کسانیدربرابرکار  یمشاغل ،پرداخت مزد مساو یبند طبقه

 .خود شدند

 انیم نیمختلف و همچن یها شرکت یمانکاریکارگران پ انیم ضیکارگران از تبع طومار،نیا دربنا به گزارش رسانه ای شده،

کارگر  کیمجموعه، حقوق  کیاند که چرا در  مجموعه انتقاد کرده و آورده میو کارگران قرارداد مستق یمانکاریکارگران پ

ممکن است کار کارگر دوم، به مراتب  کهیتومان است، آنهم درحال ونیلیم 3فقط  گر،یدیتومان و حقوق کارگر ونیلیم 14

 .تر و دشوارتر باشد سخت

طرح  ی کاملخواستار اجرا کسان،یمزد  -کسانیقانون کار در رابطه با اصِل کار  حاتیکارگران با اشاره به تصر نیا

 .مشاغل شدند یبند طبقه

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ 

 

 ی کار اجباری وشرایط سخت کاریبه دو شیفت متوال نسبت  مدیران خودرو کارخانه كارگراناعتراض 

در استان کرمان اعتراضشان را  بم دیارگ جد یاقتصاد ژهیدر منطقه و واقع کارخانه مدیران خودروجمعی از کارگران 

 رسانه ای کردند.ی کار اجباری وشرایط سخت کاری به دو شیفت متوالنسبت

متوالی)از  مجبورند دو شیفتکه بیشتر مدیرانشان چینی هستند  مدیران خودرو کارخانه كارگر  1300این کارگران گفتند که 

 .كار كنند (19تا  6ساعت 

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ 

 



 خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاکارگر ۱۸۰۰عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

 پرداخت نشده است. خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاکارگر 1800حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر ماه ها

تا کارکنان شرکت آب و فاضالب  شودیم یبهانه ا یعیطب ریو غ یعیو بحران طب دهیهر پدبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .سپرده شوند یخوزستان به ورطه فراموش ییروستا

 ن،یمع ،یشرکت اعم از آبدار، طرح نیا یروین 1800به  کیسال است که نزد یندارد. سال ها یتمام ییآبفا روستا مشکالت

 .خود قرار دارند یایحقوق و مزا افتیدر کش و قوس در یو رسم یمانیپ

 نیاست که همه ا یدر حال نیدهد. ا ینفر را نشان م 1800نگاه ساده  کیکارکنان در  نیماه حقوقا 6تا  3 یافتادگ عقب

 .است قیدر حال تعو مایاست که دا یکارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوق

که بر کشور حاکم است، پرداخت ها نسبت به سال  یاقتصاد طیبوده چرا که با شرا روهاین نیا یسال برا نیبدتر ییگو امسال

وجود دارد.  یماه عقب افتادگ 5از  شینمانده است، ب یزیچ زیسال ن انیتا امروز که تا پا کهیقبل بدتر هم شده بطور یها

به  یماه عقب مانده، بده 8 یباال یاجتماع نیتام مهینشده، مبالغ مربوط به ب اختپرد زین 95از سال  یطرح یروهایسنوات ن

شرکت را  نیو کارکنان ا نیو درشت هست که مسوول زیو ده ها مشکل ر یجاریاست یبه خودروها یو بازار، بده مانکارانیپ

 .کوچه کرده است کیاندر خم 

 یماسک و الکل به مشکل خورده بود. آر هیته یباورش سخت باشد اما برا دیاز کارکنان نشسته بودم. شا یکیدرد دل  یپا

 .نبود ریکرونا امکان پذ روسیامکانات مقابله با و نیتر هیاول هیتهیشان برا

 یبانک و ضامن قرار م یتا آن اندازه تحت فشار تماس ها د،یگو یاقساط وام مسکن م یونیلیم 20 یاز عقب افتادگ یگرید

 .ببرد تا فقط بتواند اقساط خود را بروز کند گرید یوام ریشود خود را ز یتا مجبور م ردیگ

خودرو و هزاران  یبرا نیبنز نینوروز، عدم توان تام دیع دیساختمان، عدم توان خر انهیاز عدم پرداخت شارژ ماه یگرید

 .کارکنان وجود دارد هیکل انیدرد مشترک که در م

کنند، بلکه از  نیتام دیخود را آنطور که با یتوانند خانواده ها یاست که نه تنها نم یپدران یبخش اما ابراز شرمندگ نیبدتر

هم کنند نور  ادینکنند و در خانه داد و فر افتیدر یحقوق نکهیاعصاب هم شده اند. ا یکه  بر آنها وارد آمده ب یفشار مضاعف

 .شده اند دهیدرهم تن یحقوق یاست که با ب یکه هرچه که هست از فشار مضاعف اقتصاد میدانینور است. اما خوب م یعل

. با وجود فقر و ستین ریپذ هیتوج یاردیلیم یو اختالس ها ینجوم یبواقع ظلم است. وجود حقوق ها روهاین نیکردن ا رها

کالن،  یآنچنان، خرج ها یها حیتفر ریجور واجور، تصاو یشکل با سفرها نیتر نیبه ساده تر یعدم توان چرخاندن زندگ

ندارد و  یکنند همخوان یخوزستان و امثال آنها تحمل م ییآبفا روستا نانبا آنچه که کارک نیمسوول یمرفه برخ یها یزندگ

 سطح از جفا و ظلم است. نیبواقع باالتر
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شوند و ساعت  یضدعفون هیدر عسلو یکارگر یها ی/ کلونجمهور سیاز کارگران فلزکار به رئ یجمع نامه

   دیکارگران را کم کن یکار

  .بزرگ شدند یدر کارگاهها یمنیاصول ا تیجمهور، خواستار رعا سیسرگشاده به رئ یاز کارگران فلزکار در نامه ا یجمع

  

خود بابت  یها ینگران جمهور، سیسرگشاده خطاب به رئ یا از کارگران فلزکار در نامه یجمع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .را مطرح کردند یو صنعت یکارگران نفت انیکرونا در م روسیامکان گسترش و

 

ال ابتال کارگران است، احتم یجنوب کشور که کلون یو گاز ینفت یها در پروژه نکهیا انینامه ضمن ب نیکارگران در ا نیا

 یها بخش هیکل یضدعفون ،یمراکز صنعت هیدر کل یچشم یزن کردند: نصب کارت شنهادیرا پ یا رانهیشگیباالست، اقدامات پ

 یضدعفون ان،یمصرف توسط کارفرما کباریماسک و دستکش  هیته سنج، ببه ت یورود یها مجهز نمودن نگهبان ،یدیتول

کم کردن  ،یمانکاریپ یها و شرکت ینفت یها در پروژه ژهیبه و یبهداشت یها سیاستراحت و سرو یها ها، کمپ کردن حمام



 کباریماسک و دستکش  نیمها و تا کارگاه یبازرسان کار از تمام دیکارگران همانند کارمندان دولت، الزام بازد یساعات کار

 .یکارگر یها یمصرف در تعاون

 یجان تیبهداشت و امن نیکردند که تام یادآوریجنوب،  یمانکاریخود بابت کارگران پ یها یبر نگران دیضمن تاک آنها

   .دولت است فهیامر، وظ نیاست و نظارت بر ا انیکارگران برعهده کارفرما
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  تیدستمزد صالح نییتع ی/ مجلس براکند یمزد، مشکل کارگران را حل نم یهزار تومان ۷5۰ ش  یافزا

   ندارد/ "کرونا" کارگران را در صف مقدم خطر قرار داده

کار است،  یعال یدستمزد کارگران، تنها برعهده شورا نییتع نکهیبر ا دیشوراها با تاک یدستمزد کانون عال تهیکم سیرئ

  .کند یکارگران کمک نم شتیمجلس به بهبود مع ندهینما یشنهادیپ شیهزار تومان افزا 750 دیگو یم

بودجه( در ارتباط با  قیتلف ونیسی)عضوکم ییرزایروز گذشته )دوازدهم اسفند ماه(، جالل م لنا،یگزارش خبرنگار ا به

هزار تومان حقوق نخواهد گرفت و ما  800و  ونیلیم 2 ریز ،یا کارمند و بازنشسته چیگفت: ه ونیسیکم نیا یمصوبات مزد

  .میا مصوب کرده ق،یتلف ونیسیالزام را در کم نیا

تا حقوق  شود یدر نظر گرفته م ییگفت: راهکارها رند،یگ یتومان حقوق م ونیلیم 6تا  3که  یدر ارتباط با کسان نیهمچن یو

 .شود ادیدرصد ز 15از  شیآنها ب

شد  شنهادیاز اعضا پ یکیمجلس در ادامه به موضوع دستمزد کارگران ورود کرد و گفت: امروز توسط  ندهینما نیا

که ما کف  ی. هنگاممیریدر نظر بگ زیرا ن یبخش خصوص انیکارفرما دیسقف دستمزد با نییحقوق و تع شیدرخصوص افزا

 کند، یم افتیهزار تومان در 500و  ونیلیم کیکه امروز  یکس یبرا نیا میریگ یهزار تومان م 800و  ونیلیم 2حقوق را 

احتمال وجود  نیتا انجام بدهد و ا میکن یم لیتحم یبخش خصوص یرا به کارفرما نیاست که ما ا یدرصد 50از  شیب شیافزا

در نظر گرفته  یتبخش مطرح شد که مصوبا نیا یبا مشکل مواجه کند. برا ندهیرا در سال آ دکنندگانیاز تول یاریدارد که بس

 .در نظر گرفته شود یدر بخش خصوص انیشود تا منافع کارفرما

 

در ارتباط با دستمزد کارگران  یریگ میتصم نکهیبر ا دیشوراها( با تاک یدستمزد کانون عال تهیکم سی)رئ یقیتوف فرامرز

اظهارات گفت: حداقل  نیارائه داد، در ارتباط با ا «یشنهادینظر پ» تواند یکار است و مجلس فقط م یعال یبرعهده شورا

 ونیلیم 2هزار تومان است که اگر قرار باشد به  700و  ونیلیم 1حدود  ،یجارحقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 

 شیدرصد افزا 75اضافه شود که معادل  یافتیدر نیبه ا دیهزار تومان با 200و  ونیلیم کی یعنیهزار تومان برسد،  800و 

قصد  رد،یرا در نظر بگ یدرصد 50از  شیب شیبودجه افزا حهیدر ال توانند ینم ندگانیحقوق است. از آنجا که دولت و نما

هزار تومان  800و ونیلیم 2جبران کنند تا به  ایرا با مزا یو باق رندیحقوق در نظر بگ هیرا در پا یدرصد 50 شیدارند افزا

لحاظ  شیدرصد افزا 15از  شیاعالم شده که قرار است ب رند،یگ یتومان حقوق م ونیلیم 6تا  3 نیکه ب یافراد یبرسد. برا

 شیدارند، قرار است مشمول افزا یافتیتومان در ونیلیم 6 یکه باال یکارمندان ت،یگونه و در نهااند چقدر و چ شود اما نگفته

 .شوند یدرصد 15

 ستین «دار تیصالح» یاجتماع نیدستمزد کارگران و بازنشستگان تام نییتع یبرا مجلس

دستمزد کارگران و  نییبحث ها مربوط به کارمندان دولت است و مجلس در ارتباط با تع نیهمه ا نکه،یبر ا دیبا تاک یو

به حقوق  دیبا یمجلس اعالم کرده که در بخش خصوص ندهینما نیافزود: ا ست؛ین «دار تیصالح» یاجتماع نیبازنشستگان تام

 50هزار تومان است،  500و  ونیلیم کی ،یحقوِق کارگر هیپا حداقلکه  یطیدرصد افزوده شود؛ در شرا 50کارگران 

 یندارد. ظاهراً برخ یکارگران اثر شتیوجه در بهبود مع چیکه به ه شیهزار تومان افزا 750 شود یم هیپا شیدرصد افزا

قابل قبول را  یدرصدها وندارند  ییکارگران آشنا شتیو سبد مع یحقوق کارگر هیمجلس چندان با اعداد و ارقام پا ندگانینما

 .ننددا ینم

 

هزار تومان مصوب  940و  ونیلیم 4دستمزد برابر با  تهیدر کم یحداقل شتیپنجم اسفند ماه، سبد مع نکهیا یادآوریبا  یقیتوف

 کیتفاوت سبد امسال و سال گذشته که  دی، با98 بهشتیکارگران در سطح اول ارد دیحفظ قدرت خر یشد، اضافه کرد: برا

مجلس  ندهینما نیا یشنهادیپ یدرصد 50از  شیب اریاضافه شود که بس دستمزدهزار تومان است، به حداقل  180و  ونیلیم

 ،یکارگر ندگانیو خواسته نما شود یکارگران حفظ م دیفقط قدرت خر ش،یافزا نیکه با ا میریدر نظر بگ دیاست. تازه با

 .رقم است نیاز ا شتریب یشیافزا



محاسبه شده و لذا  یفعل یکرونا و تب تورم جاناتیبر اثر ه ریاخ یمتیق یها که سبد معاش قبل از جهش کند یم یادآوری یو

 .عدول است رقابلیو الجرم، غ یحداقل اریعدد آن، بس

 دیایبه کمک کارگران ب دولت

ازجمله  ریپذ بیآس بحران، کمک به اقشار طیدولت در شرا فهیوظ نکهیبر ا دیبا تاک یکارگران در مذاکرات مزد ندهینما

 دیبحران تاک طیدولت در شرا یتیبرنامه ششم توسعه، بر نقش حاکم 12در فصل  135: ماده کند یکارگران است، اضافه م

 د،یایب رتریپذ بیبه کمک اقشار آس دیبا دهیچیپ یها و بحران ها یماریب روزکرده و به صراحت اعالم کرده که دولت در زمان ب

  .کارگران بشتابد یاریهمه جوره به  دیکرونا وجود دارد، دولت با وعیاز ش یکه نگران یطیدر شرا نیبنابرا

 

 یو در حوزه تخصص شورا یصد درصد کارشناس یدستمزد کارگران، بحث نییکه تع کند یم دیدر ادامه بازهم تاک یقیتوف

 ندگانیدولت و نما فهیحال، وظ نیبه آن ورود کنند؛ در ع ها تیبدون علم به آمار و واقع ندگانینما دیکار است؛ لذا نبا یعال

 یو به نوع شوند یکار حاضر م یها کرونا، در محل وعیبا وجود ترس از ش انکه کارگر یفعل طیاست که در شرا نیمجلس ا

ران، نظر همه جانبه از کارگ تیکنند و عالوه بر حما نیاست، به قانون تمک یگفت، خدمت کردن، از خود گذشتگ توان یم

  .رندیدستمزد را بپذ شیافزا یبرا یکارگر ندگانیو عادالنه نما یقانون

کار با موضوع دستمزد کارگران برگزار  یعال یجانبه شورا جلسه سه عتریکه هرچه سر کند یم یدواریابراز ام انیدر پا یو

  .مزد سال بعد روشن شود فیشده و تکل

۱۳۹۸/۱۲/۱۲  

 

 اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق وعیدی راه آهن یفن هیخط و ابن ینگهداراعتصاب کارگران 

به  برای اعتراض )شرکت جوش گستر(اراک راه آهن یفن هیخط و ابن ینگهداراسفند، کارگران  13از صبح روز سه شنبه 

 عدم پرداخت حقوق وعیدی دست از کارکشیدند.

اسفند هم  14نفر می رسد،اعالم کردند روز چهارشنبه 200تعدادشان به کارگران اعتصابی  تمام ناحیه راه آهن اراک که 

 اعتصابشان ادامه خواهد داشت.

آنها را تا  یولآنها درباره کاهش ساعت کاری در رابطه با شیوع ویروس کرونا گفتند:ساعت کاربطور رسمی کم شده است 

 . دارند یوقت در شرکت نگه م رید

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 ستندیقائل ن یجان کارگران ارزش یبرا: پیمانکاران تهران یکارگران شهردار

سبز  یها( و فضا زباله یآور مختلف در بخش خدمات )جمع مانکارانیپ تیکه تحت مسئول شهرداری تهران کارگران

طرف قرارداد  مانکارانیپرخطر، پ یروزها نی: در امقابل با شیوع کرونا گفتندتهران مشغول کارند، در ارتباط با یشهردار

 لیدل نیبه هم  توجه هستند و در برابر کرونا کم یاصول محافظت تیتهران نسبت به رعا یشهردار یبا معاونت خدمت شهر

 .در خطر است شانیها و خانواده یجان کارگران شهردار

 نیافزودند: در ا ستند،یقائل ن یجان کارگران ارزش یتهران برا یطرف قرارداد با شهردار مانکارانیپ نکهیا انیبا ب آنها

زباله و  یآور متاسفانه ما کارگران جمع ،کنند یم دیتاک یبهداشت فرد تیاز کرونا که همه به رعا یپرخطر ناش یروزها

 .در نقاط مختلف شهر مشغول کارند یگریمحافظ د گونهسبز بدون ماسک، دستکش و هر یفضا

 نی: تامندیگو یم ستند،یبرخوردار ن یمناسب یشتیمع تیمعوقه از وضعحقوق  ماه  نیآنها با چند تیکارگران که اکثر نیا

 دولت است. فهیامر، وظ نیاست و نظارت بر ا انیکارگران برعهده کارفرما یجان تیبهداشت و امن

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

  

  :آهن راه یفن هیخط و ابن یکارگران و کارکنان نگهدار یهماهنگ یشورا

   دیتومان برسان ونیلیم 5را به  دستمزدها

  .صادر کرد یا هیانیدستمزد ب نییدر آستانه تع یا هیانیآهن ب راه یفن هیخط و ابن یکارگران و کارکنان نگهدار یهماهنگ یشورا



خواستار  یا نامه یآهن ط راه یفن هیخط و ابن یکارگران و کارکنان نگهدار یهماهنگ یشورا لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .تومان شد ونیلیم 5از  شیدستمزدها به ب شیافزا

آهن و پرسنل مهمانداران قطار و کارکنان پروژه  راه هی: حقوق کارگران و کارکنان خط و ابنمیخوان یم هیانیب نیاز ا یبخش در

حقوق و  نیکه کارگران با ا یاست. بطور یزندگ یو کمتر از مخارج واقع نییپا اریمختلف بس یدر شهرها یشهر یمترو

 ونیلیم 5به سطح  99حقوق کارگران در سال  شیخود را بگذارند لذا ما خواهان افزا یزندگ شتیمع توانند یدرآمد کم نم

  .میهست

 یدرمان مهیدر خصوص ب یموارد نیآهن همچن راه یفن هیخط و ابن یکارگران و کارکنان نگهدار یهماهنگ یشورا هیانیب در

کارگران و حق  یبرا یابی تشکل یکارگران، آزاد یو دستکش برا نیلباس کار، پوت عیتوز ،یمعوقات مزد هیکارآمد، تسو

 .استقرار گرفته  دیتجمع و اعتراض کارگران مورد تاک

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

  چه؟! ی نفتحفار دکل های اما کارگران ست،یبردار ن یکرونا شوخ روسیو

کرونا  روسیامکانات در برابر و نیتر یاز معمول یلباس ضد کرونا تن نکرده اند... آنها حت ی نفتحفار دکل های کارگران»

 «هم محروم هستند...  رهیکننده و غ یو مواد ضد عفون یمانند ماسک معمول

کرونا  همه جا  را    روسیمدت  که  ترس  از  و  نیدر ابرای رسانه ای نوشت: رانیا یحفار یشرکت ملکارکنان از  یکی

 یمورد ب ی نفتحفار دکل های کارگران رسدیمنحوس بر سر  زبانهاست  به نظر م  روسیو  نیفرا  گرفته  و  همه جا  اسم  ا

 .قرار گرفته اند یتوجه

 یاز آن در دکل ها یناش یماجرا و خطرات احتمال نیبه ا یرسانه و نهاد چیروز ه10عجبم چطور با گذشت حدود  در

 .نشان نداده است یکارکنان آن واکنش نیو درب یحفار

 !!مردم کمرنگ تر است هیزحمت کشان از خون بق نیخون ا مگر

 روسیو نیکار در آن مشغول کار هستند در معرض خطر و ابتال به ا یروینفر ن 120که حدود  یدکل حفار کی مگر

 ستند؟؟ین

از مدارس و دانشگاه  شتریبه مراتب ب گرانینا باشد سرعت انتقالش به دکرو روسینفر از آنها دچار و کیناکرده  ییخدا اگر

بهتر  ایو جالبتر  کنندیم یو ادارات و .... هست چون مدام چه در کارگاه و چه در خوابگاه و ... در کنار هم هستند و زندگ

 قایدق نیکار مشغول خدمت هست و ا یروینفت ن یحفار یدر دکل ها رانینقاط ا اموحشتناک تر آنکه از تم مییاست بگو

 ....هست یا خوشه بمب کیمصداق 

 .باشد دی.... بایهمه هست ... آر یبرا یلیتعط

 ....چه؟؟؟؟  ی... اما کارگران حفارستیبردار ن یکرونا شوخ روسیگرفت... و رادیا تواندینم یکس

و مواد  یکرونا مانند ماسک معمول روسیامکانات در برابر و نیتر یاز معمول یآنها لباس ضد کرونا تن نکرده اند... آنها حت

 هم محروم هستند...  رهیکننده و غ یضد عفون

چرخ بچرخد و جان  نیا متیبشــــــود .به چه ق شود؟؟یو ... چرخه اقتصاد و صنعت متوقف م یلی... چه شده است با تعطهان

 ...فتدیبه خطر ب زانیعز نیا

گوش  خیب روسیو نیاست که حاال از ترس کرونا درون خانه خود مانده اند  و خطر ا یچرخ به کام کسان نیا دنیچرخ

 ...باشد یحفار یکارگر ما در صنعت و خصوصا دکل ها زانیعز

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

استان های تهران والبرز نسبت به عدم جدیت کارفرمایان برای جلوگیری از کارگران خودروسازاعتراض 

 ویروس کروناشیوع 

از عدم برخورد جدی کارفرمایان کرونا  وعیاز ش والبرزضمن ابراز نگرانی تهران استان های خودروساز کارگران

 اعتراض کردند. دیبه خصوص در خطوط تول یمنیاصول ا تیرعادرامر



راحت به همه مجموعه  یلیشود، خ دهید دیدر خطوط تول یماریمورد ب کی: اگر به خبرنگار رسانه ای گفتندکارگران  نیا

 .خواهد شد یدمیاپ کیبه  لیخواهد کرد و تبد تیسرا

 رند؛یبگ یاصول را جد نیکه اخواستند  انیشدند و از کارفرما یمنیو ا یاصول بهداشت یبرخ تیکارگران خواستار رعا نیا

قرار دادن  اریکاهش ساعات کار کارگران، در اخت کبار،یهر چهار ساعت  ،یبهداشت یها سیکردن سرو یازجمله، ضدعفون

 یها کارگران در بسته یمصرف حتاجیخودروسازها و دادن ما یها یتعاون مودنفعال ن ،یمصرف به تعداد کاف کباریدستکش 

ف و مصر کباریمراجعه کنند، دادن غذا در ظروف  دیکمتر به مراکز خر یکارگر یها تا خانواده ها یتعاون نیبه ا یبهداشت

 ها. از رستوران و آشپزخانه رانهیسختگ یبازرس

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای جلوگیری از شیوع کرونا و کنگان هیکارگران عسلواعتراض 

اوضاع  ،یکارگر یها در کمپ یاشتراک یزندگ نیمنطقه و همچن نیدر ا ادیو کنگان: به خاطر تردد ز هیعسلو کارگران

 سیو محل خواب، رستوران، سرو کنند یم یمشترک زندگ یها منطقه، در کمپ نیدر ا یربومیکننده است. کارگران غ نگران

در هر ماه، چند هزار کارگر بعد از  نیاست بنابرا7-23 ای14-14کارگران  نیکار ا وهیدارند. ش یو حمام اشتراک یبهداشت

خطر ابتال به  تواند یامر، م نیو هم گردند یو کنگان بازم هیبه عسلو گرید یها در استان یمرخص یگذراندن روزها

 .دهد شیرا افزا روسیکروناو

درجه دو و درجه سه، اصول بهداشت  یها : در کمپبه خبرنگار رسانه ای گفت کنگان یمانکاریاز کارگران پ یکی ،یعل

اند اما محل کار و به  قرار داده کننده یمواد ضدعفون ها، شگاهیپاال یو خروج یفقط در ورود شود؛ ینم تیرعا یبه خوب یفرد

 .شدبا اریبس یمنشا آلودگ تواند یخصوص محل خواب و استراحت ما م

 دهد، ینشان م شتریوجود داشته و اکنون خودش را ب شهیهم هیامکانات در عسلو عیدر توز ضیتبع نکه،یا انیکارگر با ب نیا

 .توجه کنند شتریبوشهر ب یمانکاریکارگران پ یستیز یبه فضا دی: بادیگو یم

استراحت  یکه هر ماه برا یچند هزار کارگر رد،یاستان صورت نگ یها یو خروج ها یدر ورود یگفته او، اگر کنترل کاف به

کرونا  روسیمورد و کی یباشند؛ حت روسیناقل و توانند یموقع برگشت م روند، یم گرید یها اتوبوس به استان ای مایبا هواپ

 .را به همراه داشته باشد یماریشدن ب ریگ همه خطر تواند یاستراحت کارگران، م یها در کمپ

ها  : ما مجبور به صرف غذا در رستورانندیگو ینگران هستند و م ها شگاهیپاال یها از بابت رستوران نیکارگران همچن نیا

 .میندار یگریو چاره د میهست

 عیتوز نکهیا رغمی: علندیگو یانتقاد دارند و م «یبهداشت یها پک» عِ یاز عدم توز نیهمچن یپارس جنوب یمانکاریپ کارگران

از کارگران  یاریاست، اما بس یمنطقه آزاد پارس جنوب ریهمه پرسنل و کارگران، مصوبه اخ انیدر م یبهداشت یها پک

 .اند نکرده افتیها را در پک نیهنوز ا یمانکاریپ

و  ها یخود هستند، خواستار کنترل ورود یها و دور از خانواده یو کنگان که ناچار به ماندن در پارس جنوب هیعسلو کارگران

از ابتال در  ینکرده مورد یثابت بماند و خدا یاستان نفت نیاستان بوشهر هستند تا آمار صفر ابتال به کرونا در ا یها یخروج

 نشود. دهیکارگران د انیم

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 هستند یکاهش ساعت کار ای یلیبارز کردستان خواهان تعط کیالستکارخانه  کارگران 

 یماریارتباط دارد، به ب ییایمیکه با مواد ش ییها از کارگران در سالن یکی: اگر این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند:

  .خواهد رفت شیمبتال شود، تا سر حد مرگ پ

در کارخانه ازجمله اقدامات کارفرما  یدستکش و مواد ضدعفون عیو توز ینگار انگشت یجا به ینگار  کردن چهره  نیگزیجا

   .کار خطر ابتال وجود دارد طیمح یجمع طیکارگران بوده است اما همچنان به علت شرا یاز ابتال یریشگیدر خصوص پ

 40 فتیدر هر ش یعنی. کنند ینفر لباس عوض م 120 فتیسه ش یکارخانه ط نیا یمتر 15گفته کارگران، در رختکن  به

سر و کار  زین دیتول یها ذهاب هم شلوغ است. در سالن ابیا یها سیمشترک و کوچک هستند و سرو ها یبهداشت  سینفر. سرو

 وجود دارد که ییایمینوع ماده ش 50از  شیو... است. در کل ب میسدهمچون کائوچو و کربنات  ییایمیکارگران با مواد ش

  .ها پر از دود باشند سالن شود، یباعث م



 هیر تیدر ارتباط هستند، وضع ییایمیبا مواد ش میمواد و سالن پخت( که مستق زهی)سالن آم  منابع، در دو سالن نیگفته ا به

 .افتد یب یبد یاریاتفاق بس تواند یمبتال شود، هر آن م نفر  کیکه اگر  یا کارگران خطرناک است به گونه

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه هپکو اراک علیرغم وعده و وعیدها

ماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه هپکو اراک پرداخت نشده است و چرخ تولید این واحد تولیدی  3علیرغم وعده و وعیدها 

 چشم انداز روشنی برایش ترسیم نشده است. یساز یبه سازمان خصوص به گردش درنیامده است وپس ازبازگشت شرکت

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

دولت پونگ  نگیپو شمال یها حفاظت از جنگل هزار کارگر ۳ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 

  وپیمانکاران با آنها

 انیپونگ، م نگیخود هستند، مانند توپ پ یشغل تیو امن شتیشمال کشور که نگران مع یها حفاظت از جنگل کارگرهزار 3

 . شوند یم یو دولت پاسکار یمانکاریپ یشرکت ها

بردار، مانند  سابقا بهره یها کارگران مجموعه گرانیکارگران حفاظت و داسفند، 3بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

طرح تنفس جنگل،  یبعداز اجرا رسد، یشرکت م 29که تعداد آنها به « چوب و کاغذ مازندران عیصنا»و « چوکا»

پنج ساله  ی قانون برنامه»چراکه برابر  کنند؛ یم افتیاز دولت در ،یشرکت خصوص یکارفرما یخود را به جا یدستمزدها

دست از قطع درختان بردارند تا در عوض آن،  د،یقانون تنفس جنگل، با یبردار از زمان اجرا بهره یها شرکت« ششم توسعه

  .پرداخت کند پردازند، یها م  کارگرانشان را که به حفاظت از جنگل آن دسته از یدولت، دستمزدها

قطع درختان، از کمک دولت  سکیحاضر شدند درعوض تجارت پرسود و کم ر ده انیشرکت بعضا ز 29 نیا ب،یترت نیا به

 نیا بیاز تصو شیاگر تا پ گر،ید انیمند شوند. به ب کسب سود و پرداخت دستمزد کارگران حفاظت از جنگل بهره یبرا

ها شد. مشکل  از جنگل ینگهدار مانکاریدولت در قطع درختان بودند از پس از آن، دولت؛ پ مانکاریها پ قانون، شرکت

ها  و شرکت کند یم یطرح تنفس جنگل بدعهد ی جا شروع شد؛ چراکه دولت در اختصاص بودجه نیمحافظان جنگل هم از هم

به کارگران خود که حفاظت از  یالیر ،یقانون فیو البته نداشتن تکل یده انیز ،یرتجا تیاز فعال دنیهم به خاطر دست کش

  .پردازند یها را برعهده دارند، نم جنگل

و واردکنندگان  یررسمیخود به الوار را از بازار غ ازین دیچوب و کاغذ شمال کشور، که حاال با یها خاطر شرکت نیهم به

و  رندیپرداخت دستمزدها را بگ یبه دولت و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کنند تا بودجه الزم برا دیکنند، با نیچوب تام

 نینمونه فرورد ی. براکنند یکارگران حفاظت از جنگل م لیبه تعد دیتهد ای لیشروع به تعد دکار را انجام دهن نیاگر نتوانند ا

 لیو به دل شود ینم دیتمد بهشت،یارد کمیشرکت از  نیقرارداد کارکنان ا»اعالم کرد: « نکا چوب»شرکت  ،یماه سال جار

 کاریشرکت از مجموعه ب نیکارکنان ا بق،بردار سا بهره یها شرکت ینشدن بودجه الزم برا ینیب شیو پ یمسائل مال

  «.شوند یم

 بردار به تعهدات خود عمل نکردند بهره یها شرکت

سهمشان، از کمک دولت و پرداخت نکردن  ی از اندازه شیبردار سابق، خود متهم به برداشت ب بهره یها حال شرکت نیمه در

  کارگران هستند. مهیبه موقع دستمزدها و حق ب

 مانکارانیپ ینشدن قراردادها دینگران تمد کارگران

آنها هم مطرح  «یشغل تیامن»چراکه  ست؛یشمال کشور، معوقات ن یها حال تنها مشکل کارگران حفاظت از جنگل نیا با

ساله کارگران با شرکت 10 یقانون تنفس جنگل با در بسته مواجه شده است. قراردادها یکه پس از اجرا یاست؛ موضوع

 .اند شده لیساله تبد 1 یبه  قراردادها مانکاریپ

 یها شرکت یقراردادها گری. کارگران نگران هستند که درسد یبه اتمام م99 نیفرورد31 کارگران نیساله ا کیقرارداد 

 دیمناقصه جد دیها، با حفاظت از جنگل یبرون سپار ینشود؛ چراکه به هر حال برا دیتمد یعیبا سازمان منابع طب یکنون

   .برگزار شود

سال سابقه  20از  شیبا ب یتگدر اوج پخ خواهند یشغل است؛ چراکه نم نیکارگران مهم است، ماندشان بر سر ا یآنچه برا

 خانه شوند. یکار در جنگل راه



۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 زیمجتمع فوالد صائب تبرماه حقوق کارگران   4عدم پرداخت 

شهرستان عجب  یلومتریک  6خضرلو در  یدر منطقه شهرک صنعتواقع در زیمجتمع فوالد صائب تبرماه حقوق کارگران   4

 ،پرداخت نشده است.ریش

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

 یشرق جانیمهر آپادانا آذربا گانیشرکت شاماه حقوق کارگران  ۶عدم پرداخت 

 ی پرداخت نشده است.امچیبخش  یشرق جانیمهر آپادانا آذربا گانیشرکت شاکارگران  120ماه حقوق  6

مهر آپادانا  گانی: شرکت شای به خبرنگار یک رسانه محلی گفتشرق جانیآذربا یاستاندار یاسیس رکلیمددرهمین رابطه،

 یمشکالت لیکنند و بدل یاجرا م یآب رسان یاست که پروژه ها یآن جهاد کشاورز یبوده و کارفرما یمانکاریشرکت پ کی

 .ستیوجود دارد قادر  به پرداخت حقوق کارگران ن یلبه حساب ما یکه در دسترس

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

 

  4۷۰۰    کشند؛ یدر خطر ابتال به کرونا نفس م یگرد  تهران کودک زباله

   !ها زباله انیدر م «شنبه»

 

امن و با امکانات، بتواند خطر  یها نهیآنها در قرنط ینگهدار نیگر و در ع کودکان و کارگراِن زباله هیاول یازهاین نیتام دیشا

پرخطر مردم فروبرند، تا  یها ها را تا آرنج در زباله که مانند شنبه مجبورند هر روز دست ییآنها یابتال به کرونا را برا

  .کاهش دهد یادیاندازه ز

  

است که تِب ترس از  ییدارد. روزها یکه چه سن و سال ستیانداخته و مشخص ن ریسرش را ز لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یآلودگ یمنبعِ اصل نیسطل زباله، ا نیداخل ا ده،یو خم فینح کریپ نیا ستیکرونا و اقدامات بازدارنده، باال گرفته و معلوم ن

 !چه هستند اوو دستانش در کندوک کند یچه م ،یماریو ب

 

 نیآغشته است که انگار ا یو آلودگ یاهیچند ساله است، آنقدر صورتش به س یبفهم یتوان یاول نم آورد، یکه باال م سر

به  ،یکن یدقت م کیاز نزد یوقتاما  رسد یچهل ساله به نظر م ای یعمر را شکسته است؛ اول، س یها مرز سال ها، یآلودگ

و قابل  یکیکه هر زباله پالست ییو تب! در روزها یماریخطر ب یزهاگرد در رو زباله یزحمت هجده سال دارد! جوان

 یها گرفته تا دستمال اندازند، یزباله م یها ها در سطل و گذرگاه ها ابانیکه مردم در خ یمصرف کباری یها از دستکش افت،یباز

 .عامل بالقوه خطر کرونا باشند توانند یاستفاده شده، م یها و ماسک یکاغذ

 !ها زباله انیدر م «شنبه»

 یگفت، محل توان ینم ی)البته زندگ یمحل زندگ کند؛ یم یگرد زباله رانیاز دو سال است در ا شیکه ب ست یمهاجر «شنبه»

تمام در  مهین یها از برج یکیدر  یکارگر یروزانه( اتاقک انیپا یب یها یشبانه و رفع خستگ یها گذاشتن نیسر به بال یبرا

 یو نگهبانان ساختمان هستند، در آن به سر م یکه کارگران مهاجر ساختمان شیعموشمال غرب تهران است که شنبه با پدر و 

است. او  «کیپالست»و به طور مشخص،  افتیقابل باز یها زباله یآور جمع ده،یرس یرینوجواِن زود به پ نیبرد. کار ا

  .تر است آلوده هماز صورتش  شیها و با کمال تعجب، دست زند یم یاهیآلوده به صورت دارد که به س یماسک

 

 نجایا: »دهد ی، شنبه پاسخ م«خطرناک است؟ یلیخ ،یگرد زباله و زباله کیاند تفک ! مگر نگفته؟یا در خانه نمانده چرا»

در  یبزنم؛ به عالوه، خواهر رونیاز اتاقک ب دیبا ند،یآ یساختمان م یندارم؛ صبح که کارگرها و سرکارگرها یا خانه

 افتد؛ یم یمن پول نفرستم، از زندگ فرستم؛ یم نجایرا من از ا بشیدوا و طب جخر شوهر؛ یافغانستان دارم که ناخوش است و ب

 «...بخورم دیکه با یخرج دارم؛ نان خال نجایخودم هم ا

 !ام؛ خدا بزرگ است؛ مراقبم دستکش دست دارم؛ ماسک هم زده دینیکه مراقب است: بب دیگو یو م زند یلبخند م شنبه



 

ها  و تا عصر، تا آرنج در زباله دیدستکش را از صبح پوش کی شود یمصرف هستند و نم کباریها،  که دستکش داند ینم اما

آلوده است و راه تنفسش را به  تیکه بر صورت دارد، به غا یکه آن ماسک داند یزد؛ نم زهایچ نیتر فرورفت و دست به آلوده

 آورد؛ یزباله به دست م کیاست که با تفک ینان نیو مرگ در هم یماریب دیکه شا داند یآغشته کرده است؛ نم یو آلودگ یاهیس

 !...ندارد یا اما چاره داند یرا م یآخر نیا دیالبته شا

 

 یزهایچ نیخطرناکتر کند، یسطل سوا م یها زباله یو از باق گردد یکه شنبه به دنبالش م ییزهایکه آن چ نجاستیا یبدبخت

که  یمصرف کباریمصرف و همه ظروف  کباری یها همه دستکش اندازند، یکه مردم دور م ییها . ماسک«کیپالست: »استیدن

اش، ورود  ساله جدهیباشد و به جان ه روسیمنبع و تواند یراحت م یلیخ اند، دهیشآب نو ایاند  در آنها غذا خورده گرانیقبالً د

 .کند

 !است یجد اریبس ینگران

اند  به او گفته دیماسک و دستکش دارد )شا دیگو یو م خندد یاو گرچه م ست؛ین یکم یو امثال او، نگران« شنبه»بابِت  ینگران

ساعت به  دیو با شوند یزودتر آلوده م گرید زیماسک و دستکش، از هر چ نیاند که ا ماسک بزند و دستکش بپوشد اما نگفته

 !نگران نبود ستند،یبابت سرنوشت او و همگنانش که کم هم ن شود یشوند(، پس نم ضیساعت تعو

 

 اعالم کرد؛ یا کننده (، آمار نگرانیحقوق کودکان وزارت دادگستر ونیسیکم سی)رئ یمحمود عباس ،یآبان ماه سال جار در

 95از  شیکه ب میگرد در تهران دار کودک زباله 600هزار و  4مقام مسئول گفت: براساس آمار به دست آمده حدود  نیا

 .هستند یدرصد آنها خارج

 

دهد. وزارت کار و  انیپا کنند، یم یاقتصاد یکش که از کودکان بهره یمانکارانیبه کار پ دیبا یکرد: شهردار دیالبته تاک یو

کنند  ییو شناسا کیرا تفک یو خارج یرانیکودکان کار ا دیکه به آنها سپرده شده است با یا براساس برنامه یستیسازمان بهز

 تیها صالح شان وجود دارد را به آغوش خانواده بازگردانند و اگر خانواده به خانواده آنهاکه امکان بازگرداندن  یو کودکان

شده و حضانت کودکان از آنها گرفته  تیدادگاه از آنها سلب صالح ینظر قاض از فرزندان خود را نداشته باشند با ینگهدار

 .شود یم

 

 شوند، یمختلف منتشر م یها و در رسانه شوند یکاغذ نوشته م یکه فقط رو ییها اخطارها و نقشه راه نیسد، ا  یبه نظر نم اما

 !هستند ها ابانیباشند چون هنوز امثال شنبه در خ دهیرس ییتا امروز به جا

 !ستیشنبه ن یبرا «یلیتعط»

 

 یزباله، حداقل برا کیو تفک یگرد کرونا اعالم کرده که زباله روسیگسترش و لیگذشته، به دل یتهران، در روزها یشهردار

پسماند شهر تهران( با اشاره به حذف  تیریسازمان مد رعاملی)مد پوریعل نی. دهم اسفند ماه، صدرالدشود یم لیماه تعط کی

 یها ستگاهیدر ا افتیو باز کیتفک ندی: از امروز فرادیگو یروس در شهر تهران میکروناو وعیپسماند با توجه به ش ندیفرا

به حداقل رساندن ابتال به کرونا  یبرا کنند یها کار م حوزه نیکه در ا یشد و همه کارگران لیپسماند و آرادکوه تعط یانیم

مساله  نیشود و ا لیاز مخازن تعط ها بالهز کیگانه شهر تهران ابالغ شد که تفک22به مناطق  نیشدند. همچن لیتعط روسیو

 .خواهد افتاد ریماه به تاخ کیبه مدت  یاجرائ یندهایو همه فرا شود یم یپس فردا اجرائ ایاز فردا 

 

شد که کارگران به : از هفته گذشته ابالغ کند یکارگران اظهار م یبهداشت برا زاتیدرباره کمبود ماسک و تجه پوریعل

روزانه دو نوبت محل  یضدعفون نی. همچنمیشدن آن هست ییاجرا یبرا یریگیماسک و دستکش مجهز شوند و در حال پ

 .در دستور کار قرار گرفت زین یاسکان کارگر

 

قرار دهند تا  یجداگانه ا یها سهیخود را در ک یها درخواست کرد تا ماسک و دستکش یاز شهروندان تهران نیهمچن یو

 .ابدیکاهش  روسیبه کروناو یکارگران خدمات شهر یابتال سکیر

 گرد زباله



پسماند است و  یرسم ندیو فرا« تهران یزباله در شهردار کیتفک یِ و رسم یکارگران قانون»مربوط به  دات،یتمه نیهمه ا اما

  .ندارد« شنبه»مانند  یزباله گرد و کودکان مهاجر یررسمیبه کارگران غ یدخل چیه

 

دوران  یاحتمال انیماه تا پا کیزباله و پسماند را به مدت  کیتفک اتیتهران، عمل یاست که شهردار ستهیخوب و شا اریبس

. البته شندیاندیگرد، ب گرد و کودکان زباله کارگران مهاجر زباله یبرا یداتیتمه دیبا نها،یخطر، متوقف کرده است اما عالوه بر ا

 .همراه نباشد یجبر یآور و جمع یکه با برخورد قهر ییراهکارها

 !ست؟یچ چاره

 یو کاهش خطرات متوجه آنها فکر یسامانده یبرا نیاز ا شیمسلم هستند که اگر پ تیواقع کیمهاجر،  شتریکارگراِن ب نیا

 نیکودکان و کارگران، در ع نیا هیاول یازهاین نیتام دینبود؛ شا یحد جد نیبابت سالمت آنها تا ا یامروز، نگران شد، یم

که مانند شنبه مجبورند هر روز  ییآنها یبتواند خطر ابتال به کرونا را برا امکانات،امن و با  یها نهیآنها در قرنط ینگهدار

   .کاهش دهد یادیپر خطر مردم فرو برند، تا اندازه ز یها ها را تا آرنج در زباله دست

 

بدون استثنا « همه»همه فراهم کنند تا  یامن به سر بردن را برا یها و در سرپناه« خطر نکردن»امکاِن  دیمجموع، با در

هزار  4از  شیو ب« شنبه» یبرا دیامکان با نیکرونا و عواقب دردناک آن، روزگار بگذرانند؛ ا یماریبتوانند دور از خطر ب

دارد و  تیدولت در قبال همه مسئول دهد، یرخ م یهمگان یبحران یدر کالنشهر تهران فراهم شود. وقت گریگرد د کودک زباله

 انیب یدولت را در زمانه بحران به روشن یتیحاکم فیوظا ،ی. اسناد باالدستستندیاز افراد ساکن کشور، مستثنا ن یگروه چیه

 .کرده است

 

 یماندن دارد و نه نان یبرا ییمردم فرو کند؛ نه جا یها و سر در سطِل زباله دیایب ابانیشنبه انگار مجبور است به خ حاال

؛ لبخند «و غربت... ییتنها مارستان،یب ،یشو یاست، گرفتار م ادیز یلیکار نکن؛ خطر خ یشنبه، چند روز»خوردن؛  یبرا

ما  یشما از زندگ: »دیگو یم هیفرِد عاقل اندر سف کیمثل نگاِه  یدارد( و با نگاه هرهکه از ابتدا بر چ ی)همان لبخند زند یم

 «!ستین بردار لیکار ما تعط د؛یارخبر ند

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۸/۱۲/۱4  

 

 دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  المیا یمیمجتمع پتروشسومین روزاعتصاب وتجمع کارگران 

به ( برای اعتراض رامپکو)شرکت المیا یمیپتروشاسفند،برای سومین روز متوالی،جمعی از کارگران  14روز چهارشنبه 

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی به اعتصابشان ادامه دادند ودراین مجتمع تجمع کردند.

 

 .معترضندقراردادها و... دیسنوات، عدم تمد ،یدیالحساب، عدم پرداخت ع یعل یها حقوق پرداختتجمع کنندگان به 



نشده بلکه  دیقراردادشان تمد نه تنها ی( میپتروش عیکارخانجات صنا ی، نصب و نگهدار یمهندس)شرکت رامپکو کارگران

شان هم پرداخت نشده است ودر روزهای پایانی سال با مشکل بالتکلیفی شغلی ومعیشتی در حال دست و  حقوق ماه گذشته

 پنجه نرم کردن هستند.

هاست که با مشکالت  شرکت ماه نیاکارگران گفت: کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو به خبرنگار رسانه ای از  یکی

 .اند شده تیو مشکالت بازار کار، به ناچار مجبور به ادامه فعال ینامناسب اقتصاد تیاند، اما با توجه به وضع مواجه

کرده است و  یمیپتروش راتیتعم یروهاینفر از ن 186افزود: شرکت رامپکو دو سال است که اقدام به عقد قرارداد با  یو

الحساب پرداخت شده  یتنها به صورت علکارگران است که حقوق   ماه 17منعقد نکرده و کارگران با  دیجد فعال قرار داد

 .است

ن فعال حقوق بهمن ماه را گراو کار گذرد یروز از اسفند م 13: هم اکنون گفت المیا یمیمجتمع پتروشکارگران از گرید یکی

عدم پرداخت حقوق اجحاف در  نیاند؛ ا کرده افتیخود را در یدیحقوق و ع یمیپتروش گرانکه کار یاند در حال نکرده افتیدر

 .شرکت است نیاکارگر 186حق 

 تیاست که وضع یدر حال نیکماکان به کارکنان پرداخت نشده است، ا زیماه گذشته ن 17افزود: ما به التفاوت حقوق  یو

وارد  ایشرکت با توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزا نیاکارگران را به تمام جامعه از جمله  یادیموجود فشار ز یاقتصاد

 .به همراه داشته است گرانکار نیا یرا برا یاریبس یکرده و فشار روح

 یمیشرکت پتروشکارگران مختلف به  ادیکه در اع یشرکت از مبالغ نیاکارگران : یکی دیگر از کارگران رامپکو گفت

 .دو سال گذشته پرداخت نشده است یط زین روهاین نیو پاداش ا یدیع نیمحروم هستند و همچن شود یپرداخت م

مسووالن  یالزم از سو یها یریگیاست پ یها، ضرور خانواده نهیهز شیسال و افزا انیبه پا یکیادامه داد: با نزد یو

مسووالن  یاز سو یتیحما چیشرکت انجام شود اما متاسفانه ه نیاکارگران و معوقات  یدیمربوطه جهت پرداخت حقوق، ع

  .ردیگ یمربوطه از ما صورت نم
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در  یخدمات کشور تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت یدرصد 5۰ شیافزا اعتراض نسبت به عدم اعمال

 وزارت بهداشت ی  کارکنان شرکت هزارنفر از 5 اسفند ماه یحکم حقوق

خدمات  تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت یدرصد 50 شیافزا اسفند، اعتراض نسبت به عدم اعمال 14روز چهارشنبه 

 ،رسانه ای شد.وزارت بهداشت یِ کارکنان شرکت هزارنفر از 5 اسفند ماه یدر حکم حقوق یکشور

علوم  یها وابسته به آن، ماننِد دانشگاه یها و مجموعه یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یِ از کارکناِن شرکت یجمع

اسفند ماه  یدر حکم حقوق یخدمات کشور تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت یدرصد 50 شیافزا یابا اعالم اجر یپزشک

آنها اعمال نشده  یمورد در حکم حقوق نیکه ابه خبرنگار رسانه ای گفتند:مجموعه،  نیا یمانیو پ یسمر ،یکارکنان قرارداد

  .است

خاطر آنها با  نیهزار نفر در سراسر کشور است؛ به هم 5از  شیوزارت بهداشت، ب یتعداد کارکنان شرکت آنها افزودند:

 سینوبخت، رئ یاز قلم جناب آقا ایاند: گو نوشته یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز «ینمک دیسع»به  یامیارسال پ

همه لحاظ شده به جز  یپرسنل بهداشت و درمان برا یدرصد 50 شیکه افزا میا سازمان برنامه و بودجه و از ذهن شما افتاده

  .یپرسنل شرکت

و ادرات  ها مارستانیو... در ب یخدمات یرویپرستار، ن یِ شغل یها عنوان ریز یشرکتکارکنان شدند:  ادآوری معترضان،

و در حال  ستادهیکادر درمان در برابر بحران کرونا ا گرید یدوشادوش و پا به پا ،وزارت بهداشت و مراکز وابسته به آن 

 یما را به نابود زهیرا هدف قرار داد و انگ رانیعز نیعزت نفس ا کبارهیکه به وجود آمده، به  یضیاما تبع اند؛ فهیوظانجام 

 کشانده است.
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 دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  المیا یمیمجتمع پتروشسومین روزاعتصاب وتجمع کارگران 



( برای اعتراض به رامپکو)شرکت المیا یمیپتروشاسفند،برای سومین روز متوالی،جمعی از کارگران  14روز چهارشنبه 

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی به اعتصابشان ادامه دادند ودراین مجتمع تجمع کردند.

 

 .معترضندقراردادها و... دیسنوات، عدم تمد ،یدیالحساب، عدم پرداخت ع یعل یها حقوق پرداختتجمع کنندگان به 

نشده بلکه  دینه تنها قراردادشان تمد ی( میپتروش عیکارخانجات صنا ی، نصب و نگهدار یمهندس)شرکت رامپکو کارگران

شان هم پرداخت نشده است ودر روزهای پایانی سال با مشکل بالتکلیفی شغلی ومعیشتی در حال دست و  حقوق ماه گذشته

 پنجه نرم کردن هستند.

هاست که با مشکالت  شرکت ماه نیاکارگران گفت: کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو به خبرنگار رسانه ای از  یکی

 .اند شده تیو مشکالت بازار کار، به ناچار مجبور به ادامه فعال ینامناسب اقتصاد تیاند، اما با توجه به وضع مواجه

کرده است و  یمیپتروش راتیتعم یروهاینفر از ن 186قرارداد با افزود: شرکت رامپکو دو سال است که اقدام به عقد  یو

الحساب پرداخت شده  یتنها به صورت علکارگران است که حقوق   ماه 17منعقد نکرده و کارگران با  دیفعال قرار داد جد

 .است

ن فعال حقوق بهمن ماه را گراو کار گذرد یروز از اسفند م 13: هم اکنون گفت المیا یمیمجتمع پتروشکارگران از گرید یکی

عدم پرداخت حقوق اجحاف در  نیاند؛ ا کرده افتیخود را در یدیحقوق و ع یمیپتروش گرانکه کار یاند در حال نکرده افتیدر

 .شرکت است نیاکارگر 186حق 

 تیاست که وضع یدر حال نیکماکان به کارکنان پرداخت نشده است، ا زیماه گذشته ن 17افزود: ما به التفاوت حقوق  یو

وارد  ایشرکت با توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزا نیاکارگران را به تمام جامعه از جمله  یادیموجود فشار ز یاقتصاد

 .به همراه داشته است گرانکار نیا یرا برا یاریبس یکرده و فشار روح

 یمیشرکت پتروشکارگران مختلف به  ادیکه در اع یشرکت از مبالغ نیاکارگران : یکی دیگر از کارگران رامپکو گفت

 .دو سال گذشته پرداخت نشده است یط زین روهاین نیو پاداش ا یدیع نیمحروم هستند و همچن شود یپرداخت م

مسووالن  یالزم از سو یها یریگیاست پ یها، ضرور خانواده نهیهز شیسال و افزا انیبه پا یکیادامه داد: با نزد یو

مسووالن  یاز سو یتیحما چیشرکت انجام شود اما متاسفانه ه نیاکارگران و معوقات  یدیع مربوطه جهت پرداخت حقوق،

  .ردیگ یمربوطه از ما صورت نم
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با اضافه کاری اجباری  بجای کاهش  کرونا روسیبه و ی کارگران استان قزوینخطر ابتال اعتراض به

 ساعت کاری



 یمتوال یروزها یساعت ط16 یبه اجبار روز قزوین استان یدیتول یواحدها ی: کارگران در برخیک کارگر استان قزوین

در .کرونا است روسیابتال به و یبدن آنها و مستعد شدن برا یمنیا ستمیباعث ضعف س واین کارزیاد به کار گرفته شده

 .شوند یبه اخراج م دیتهد یاضافه کاربا  کارگران صورت مخالفت

کارخانجات مانند  یگفت: چرا ساعت کار رسانه ای به خبرنگارقزوین از کارگران استان  یکاسفند،ی 14روز چهارشنبه 

 کرونا گرفته شود؟ روسیقشر به و نیا یتا از احتمال ابتال ابدی یادارات کاهش نم

 یو روان یکیزیآنها به لحاظ ف یکار طیشرا کهیبا کارمندان دارند درحال یچه فرق قزوین اضافه کرد: کارگران استان یو

 ؟است  یادار یها طیتر از مح سخت

کرونا تا سه ساعت  روسیاز و یریشگیارشد استان، ساعت کار کارمندان به منظور پ تیریمد بیکارگر گفت:با تصو نیا

بلکه کارگران مجبور به کار  افتهیکاهش ن یاستان نه تنها ساعت کار یو خدمات یدیتول یواحدها یاما در برخ افتهیکاهش 

 .ساعت در روز هستند 12از  شیب

 .کرونا است روسیابتال به و یبدن آنها و مستعد شدن برا یمنیا ستمیموضوع باعث ضعف س نیاضافه کرد: ا یو

 یکرونا قرار دارد، افزود: کارگران در برخ روسیسالمت کارگران استان در خطر ابتال به و نکهیبر ا دیکارگر با تاک نیا

به کار گرفته شده و در صورت مخالفت و نخواستن  یمتوال یروزها یساعت ط 16 یاستان به اجبار روز یدیتول یواحدها

 ورود کنند. تر یموضوع به صورت جد نیبه ا یو بازرس ینظارت یهادهان دیو با شوند یبه اخراج م دیتهد یاضافه کار

۱۳۹۸/۱۲/۱4 

 

 یبهداشت داتیتمه نیتامنسبت به افزایش کار روزانه بدون   سوخت سنندج  یها گاهیکارگران جااعتراض 

 کارفرما یاز سو رانهیشگیو پ

. اغلب به میکن یرا حس نم مانیکه پاها میکن یزمستان آنقدر کار م یروزانه در سرما : سوخت سنندج  یها گاهیکارگران جا

کردن  یفتیو ش یکاهش ساعات کار میکه دار یانتظار. حداقل میدچار مشکالت پا و کمردرد هست ستادنیپا ا یرو ادیعلت ز

 .کارگران است

و  یبهداشت داتیتمه نیاز عدم تام  رسانه ایبا خبرنگارگفتگوسنندج در   نیپمپ بنز کارگراناسفند، 14روزچهارشنبه 

  .کارفرما خبر دادند یاز سو رانهیشگیپ

 کننده یضدعفون یها ازجمله ماسک و محلول «یبهداشت یها پک»سوخت سنندج  یها گاهیکارگران در جا اغلبآنها افزودند:

  .اند نکرده افتیدر

 ادهیپ نیشده که رانندگان خودرو از ماش هیتوص حال نیدر ع و کنند یگذشته کار م یبه روال ساعات کار این کارگران گفتند

  .ردیصورت بگ نیتوسط کارگران پمپ بنز یریگ سوخت اتینشوند و عمل

. میکن یرا حس نم مانیکه پاها میکن یزمستان آنقدر کار م ی: روزانه در سرمادر خاتمه گفتند سوخت سنندج گاهیجا کارگران

 یفتیو ش یکاهش ساعات کار میکه دار ی. حداقل انتظارمیدچار مشکالت پا و کمردرد هست ستادنیپا ا یرو ادیاغلب به علت ز

 .کردن کارگران است
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   یپنج روز مرخص زوله،یکار کارگران چادرملو: ده روز ا ستمیس رییتغ

 یو پنج روز به مرخص مانند یکرد. کارگران ده روز در مجتمع م رییکار در چادرملو تغ ستمیمقابله با کرونا، س یبرا

  .روند یم

مجتمع خبر دادند؛ از قرار معلوم، به  نیا یکار ستمیس رییاز تغ لنا،یدر تماس با خبرنگار ا زدیمعدن چادرملو در  کارگران

و حق خروج از مجتمع را ندارند و سپس پنج  مانند یکارگران ده روز در محل کار م روس،یاز ابتال به کروناو یریشگیپ لیدل

کنار  توانند یپنج روزه دارند که در آن زمان م یدر واقع در طول ماه، دو مرتبه مرخص روند؛ یم یروز به مرخص

 .باشند شانیها خانواده



اگر قرار است ده روز کامل در  م؛یده روز آلوده نشو نیهست که در ا ینی: چه تضمندیگو یحال م نیچادرملو در ع کارگران

ها و محل خواب را  رستوران نیقرار دهند و همچن ارمانیرا در اخت یهمه امکانات بهداشت فرد دیبا م،یباش زولهیمجتمع ا

 .کنند یکامالً ضدعفون

چندان  ستمیس نیاز ا مانند، یخود م یها و نزد خانواده رفتند یاردکان م ای زدیهر شب به  نیاز ا شیاز کارگران که پ یبرخ

 تیسا ری: به مددیگو یم لنایرابطه به ا نیکل مجتمع چادرملو( در ا رعاملی)مد انیکه نور ست یدر حال نیندارند؛ ا یتیرضا

 یدر مجتمع بمانند تا احتمال آلودگ شتریکه کارگران کمتر ورود و خروج داشته باشند و ب دکن یطراح یستمیکه س میاعالم کرد

 .کمتر شود

خبر  زدی یمارستانهایو انتقال آنها به ب روسیبه کروناو یواحد معدن نیدو کارگر ا یکارگران چادرملو از ابتال نیاز ا شیپ

 .است یریشگیپ یاقدامات برا نیو همه ا میا کرد و گفت: تاکنون مورد ابتال نداشته بیخبر را تکذ نیا انیداده بودند اما نور
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   و حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد یدیعدم پرداخت بموقع ع

و هفتم هر ماه پرداخت  ستیبطور مرتب در روز ب ریرانندگان و کارگران شرکت واحد بر اساس عرف چند دهه  اخ دستمزد

 یها نهیهز طیشده است و کارگران شرا یم زیکارگران در دوازدهم اسفند ماه وار نیساالنه ا یدیع نیهمچن گردد یم

 .کنند یذکر شده  پرداخت م یها خیرتا یو... خود را بر مبنا  یو اقساط بانک شان یزندگ

امروز چهاردهم دو روز  نکهیاست و با وجود ا دهیپرداخت گرد ریتاخدر دو ماهه  گذشته حقوق کارگران با دو روز  متاسفانه

است که رانندگان زحمتکش شرکت  یدر حال نیپرداخت نشده است. ا یدیگذشته، هنوز ع یدیاست که از موعد پرداخت ع

 لیعدم تحو نیروزانه با صدها نفر همچن کیبا توجه با تماس نزد شان یکرونا و خطرات شغل روسیو وعیواحد با وجود ش

را به خطر انداخته  به  شانیها خود و خانواده یهمچنان با از خودگذشتگ تیریمد یبه رانندگان از سو یمراقبت زاتیتجه

و کارگران  گانرانند یجد  یموجب نگران یدیدر پرداخت حقوق و ع ری. تاخدهند یم سیکم و کاست سرو یشهروندان ب

در شرکت واحد  یاز  اعتراضات کارگر یروند بروز موج نیدر صورت ادامه ا تهران شده است و یشرکت واحد اتوبوسران

 .شود یم ینیب شیپ

کاوه در  نالیترم کهییشد تا جا عیموجب بروز اعتراضات وس یدیع نیدر پرداخت حقوق آخر سال همچن ریتاخ 83سال  در

 .اطراف را فراگرفت یها ابانیخ کیانقالب بسته و تراف دانیم

 کند یو اعالم م دهد یم یشرکت واحد هشدار جد تیریبه مد یدیآمده در پرداخت حقوق و ع شیپ یرهاینسبت به تاخ کایسند

 .ها در شرکت واحد باشند و توقف اتوبوس عیشاهد اعتراضات وس دیروند با نیدر صورت ادامه ا

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند
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 بابا یعل ییمایآژانس هواپکارگر  ۱۸۲اخراج 

 کارگرش خبرداد. 182از اخراج  بابا یعل ییمایآژانس هواپاسفند،مدیرعامل  14روز چهارشنبه 

بنا به گزارشات منتشره،مدیر عامل علی بابا  بطور مستقیم وغیر مستقیم علت اخراج را کاهش سفرهای توریستی به ایران 

 کرونا اعالم کرد.بدنبال قتل موشکی وشیوع 

۱۳۹۸/۱۲/۱4 

 

   اراک پرداخت نشده یکارگران هپکو یدیو ع یمعوقات مزد

  .کارگران هپکو پرداخت نشده است یو سبد کاال یدیع ،یمزد معوقات

  .خود خبر دادند یدیو ع یاراک از معوقات مزد یهپکو نیسنگ زاتیتجه دیکارگران شرکت تول لنا،یگزارش خبرنگار ا به



که مطابق عرف  یدیع یکارگران را پرداخت نکرد است. از سبد کاال یدیگفته آنها، کارفرما هنوز دستمزد بهمن ماه و ع به

 .ستین یهنوز  خبر شد، یهر ساله به کارگران هپکو داده م

را  97و  96، 95 یها هپکو، دستمزد مربوط به سال نیسنگ زاتیتجه دیاز کارگران تول یاست که هنوز بخش یدر حال نیا

 اند نکرده افتیدرر
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از حداقل مزد هم  یکه گاه یکرد/ دستمزد نینش کرونا" چهل درصد کارگران  باربر قائمشهر را خانه"

   !کمتر است

بود که آن هم به  دیکارگران باربر به شب ع دیخبر داد و گفت: ام دیکار در شب ع یزاده از افول چهل درصد حسن قربان

  .شد دیخاطر کرونا ناام

 نیمواجه کرده است که در ا یرا با رکود و نگران یاریبس یشغل یها گروه یزندگ «روسیکروناو» لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .کننده است به مراتب نگران کنند، یکار م یعموم یها که در مکان یکارگران تیوضع ن،یب

 یها ییآمدن نرخ تبادالت کاال و جابجا نییپا لیطرف، به دل کیباربراِن روزمزد هستند که از  ،یکار یها گروه نیاز ا یکی

 .هستند شانیها نگران سالمت خود و خانواده گر،ید یشده و از سو یخانوارها، کارشان دچار رکود و کند

کارگران باربر  یرابطه با اوضاع شغلکارگران باربر قائمشهر در استان مازندران( در  یانجمن صنف سیزاده )رئ حسن قربان

کرونا، بازار کار ما دچار  وعیاست اما امسال متاسفانه به خاطر ش ادیکارگران باربر ز یکار برا دی: معموالً شب عدیگو یم

 دیکارگران باربر به شب ع دی. در واقع امکارندیدرصد کارگران باربر قائمشهر ب 40تا  30رکود شده؛ در حال حاضر، حدود 

  .مبدل شد یدیبه ناام دیام نیبود که امسال متاسفانه ا

 نیباربران هم یو اوج دوران کار مینداشت یکاریدرصد هم ب کی یگذشته در اسفندماه، حت یسالها نکه،یبر ا دیبا تاک یو

شوند و  نینش درصد کارگران باربر قائمشهر خانه 40تا  30سال است، افزود: امسال کرونا موجب شده که  یانیپا یروزها

 .نداشته باشند یمنبع درآمد چیه

 زین یانجام دادن نباشد، درآمد یبرا یکار ،یاگر روز جهیو در نت کنند یکار م یباربر، معموال به صورت کارمزد کارگران

  .در کار نخواهد بود

آمدن حجم کار، کارگران  نییو پا یکاریآنها گفت: عالوه بر ب یها کارگران باربر و دغدغه یها یدر ارتباط با نگران زاده حسن

بابت  کنند، یاجناس کار م یبار و بازارها و تره وهیم نیادیم ،یشخص یها خانه لیاز قب یباربر از آنجا که در اماکن عموم

 نیبا ا کنند؛ یو موقع کار استفاده م خرند یماسک و دستکش م ،یشخص نهیکارگران با هز نینگران هستند؛ ا زیکرونا ن وعیش

 .همچنان پابرجاست ها یحال، نگران

ماسک، دستکش و  لیاز قب یبهداشت لیدولت است که وسا فهیکه وظ کند یم دیکارگران باربر تاک یفعال صنف نیا

 .مردم، به خصوص طبقات کارگر فرودست بگذارد اریدر اخت گانیرا را کننده یضدعفون

که وجود داشت،  یاست؛ امسال به علت تورم نییپا اریکارشان بس ینی: دستمزد کارگران باربر به نسبت سنگدهد یادامه م او

دستمزد باربران  ندهیاست که سال آ نیآمد و انتظار ما ا نییکارگران به شدت پا یدستمزد کارگران باربر مثل باق دیقدرت خر

 .باشد یزندگ هیاول یها نهیهز نیکه الاقل قادر به تام ابدی شیافزا یا به اندازه

 

و  ها یکاریب لیاز آنها به دل یکه بخش قابل توجه کنند یم یاز هزار کارگر باربر در قائمشهر زندگ شیزاده، ب گفته حسن به

 .هم درآمد ماهانه ندارند یبه اندازه حداقل دستمزد کارگر یرکود، حت
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 وپرداخت بخشی از مطالباتشان  روانیش یبیترک کلیس روگاهیکارگران ناعتراضات دامنه دار 

ماه حقوق،بخشی از  4نسبت به عدم پرداخت  روانیش یبیترک کلیس روگاهیکارگران نبدنبال  اعتراضات دامنه دار 

 مطالباتشان پرداخت شد.

از  نفر 150گفت:  ی به خبرنگار رسانه ایخراسان شمالاستان  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمداسفند، 15روز پنج شنبه 

   .آنان همراه بود یچهار ماه حقوق عقب افتاده داشتند که با انتقاد ها و اعتراض ها روان،یش یبیترک کلیس روگاهیکارگران ن



دارند که مبلغ آن،  هماه حقوق معوق 2اساس، اکنون  نیپرداخت شد و بر ا حقوق معوقه شان  ماه 2 ،ی: هفته جاری افزودو

   .است لایر اردیلیم  60

   .کارگران پرداخت شود نیتمام معوقات ا گر،یهفته د کیقول داده اند که تا  روگاهی: مسووالن نادامه دادی و
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  خطوط سامانه چهار شرکت واحد اتیرانندگان توسط معاون عمل یبرا یضدعفون عیما عیاز توز یریجلوگ

 .یآرت یخطوط ب 4رانندگان سامانه  یکارگران شرکت واحد از سو یکایبه سند دهیگزارشات رس بنابر

از طرف شرکت  گانیکننده را یضدعفون عیما عیدر روز دوشنبه مانع از توز یسامانه رسول فتوح نیخطوط ا اتیعمل معاون

رانندگان با آرم و مشخصات شرکت  نیب یعیتوز یضدعفون عیما نکهیآهن( شد. باوجودا )راه نیمع انهیرانندگان در پا یاوه برا

خطوط با استدالالت  اتیکننده استعالم گرفته بودند اما معاون عمل دیتلفن رانندگان از شرکت تول قیر و معتبر و از طرمذکو

نبودن مواد  دییقابل تا نیو همچن شود یآن شرکت م یبرا غاتیبا نام شرکت خاص باعث تبل یمواد ضدعفون عیپوچ که توز

شد. مواد ضد  ینده شرکت مواد ضدعفونیرانندگان توسط نما نیب یمواد ضدعفون عیکننده داخل بسته، مانع از توز یضدعفون

 .شد یم عیتوز یرانندگان اتوبوس و تاکس نیشده ب ادیشرکت  ندهیتوسط نما انهیپا نیدر ا یعفون

سامانه به  نیا تیریخطوط باعث اعتراض رانندگان شد چرا که مد اتیتوسط معاون عمل یمواد ضدعفون عیاز توز یریجلوگ

کرونا به  روسیدر برابر و یماسک و مواد ضدعفون ست،یکننده در بازار موجود ن یماسک و مواد ضدعفون نکهیبهانه ا

خطوط  یدر برخ نکهیو با توجه با شوند ینم یها در مبدا و مقصد خط ضدعفون اتوبوس یسامانه حت نی. در ادهد یرانندگان نم

سامانه چهار شرکت  تیریمشخص است که مد گردند یم یبدا و مقصد خط ضدعفونها در م اتوبوس فیضع یلیهر چند خ

 .را هم ندارد یتوان حداقل نیواحد هم

 یپرداز دارد دروغ نیاز ا تیحکا یکننده مواد ضدعفون دیرانندگان توسط شرکت تول نیب گانیرا یمواد ضدعفون عیتوز

 یو ماسک صحت ندارد و چنانچه دغدغه جد یمواد ضدعفون هیته یبرا یشرکت واحد در مورد تالش حداکثر تیریمد

 .کند هیرانندگان و کارگران ته یبرا راآن توانست یمحصوالت بود قطعا م نیا هیشرکت واحد ته تیریمد

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند
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 ایران خودرو بجنورد كارگران نمایندگىشیوع ویروس کرونا وبی توجهی به سالمت 

نا هستند و مدارس ، دانشگاه ها تعطیل شده اند و ادارات ودر این روز هایى كه مردم درگیر مبارزه با كرگزارش دریافتی:

دولت هیچ تصمیم قاطعى در مورد ،دولتى به حالت نیمه تعطیل از طریق كم كردن ساعات كارى كارمندان درآمده است

  وضعیت كارگران نگرفته است.

دولت در وضعیتى كه باید حكم به تعطیلى كارگران میداد تا از سالمت بیست میلیون كارگر حمایت كند نه تنها شانه خالى كرد 

 بلكه بهداشت و سالمت كارگران را به كارفرمایان سپرده است.

كارى است كه دولت در این نا توسط اداره كار در محیط كارى حداقل وبازدید از وضعیت بهداشت كارگران در مقابله با كر 

شرایط بحرانى میتواند انجام دهد. بازدید ها و الزام كارفرمایان براى رعایت مسائل بهداشتى حداقل كارى است كه دولت باید 

انجام دهد تا از بیست میلیون كارگر كه با خانواده هایشان بیش از پنجاه میلیون است مراقبت كند. زیرا با توجه به شیوع باال 

نا اگر پدر یا مادر خانواده در محیط كارى دچار بیمارى شوند به احتمال باال باقى اعضا و فرزندان حتى با ویمارى كرب

 .تعطیلى مدارس هم دچار خواهند شد

وضعیت بهداشت گفت: در مورد وضعیت بهداشتى كارگران نمایندگى ایران خودرو در بجنورددرهمین رابطه یک منبع موثق 

، از كیت تشخیص كه در هیچ نمایندگى خبرى نیست اما حداقل بعضى از همین نمایندگى هاى ماشین تو همین  بسبار بد است

خونه اما همین هم از تو  دبرن وند ونا دارند مرخص شوكر رتا اگ ددماى بدنشون رو چك میكنن نبجنورد قبل از ورود كارگرا

  است. دریغ شده بجنورد ایران خودرو



هیچ یك از این اقالم را شركت  افزود:نكردن ماسك و دستكش و مواد ضدعفونى كننده توسط ایرانخودرو در مورد تهیه وی 

مجبورند ماسك و دستكش و مواد ضد عفونى را از بازار سیاه  و قرار نمیدهد کارگران این نمایندگیدر زمان كار در اختیار

 تهیه كنند آن هم  با قیمت هاى گزاف.

دستكش در این مدل كار هاى سخت چه تعمیر  افزود: وجود دستكش آنهم به وفور در محیط كار این منبع،با اشاره  اهمیت 

 مكانیكى یا صافكارى بدنه به سرعت پاره مى شود.

از سه  ، نمیشه كه ده نفر در روزدول از همه باید آچار ها رو جدا كنناو درباره رعایت اصول بهداشتی وایمنی کار گفت:ا 

جلو بندى ساز ، تا مكانیك دجا گذاشتنیه واسه صرفه جوى در خرید آچار همه آچار ها رو کارفرمایان دست آچار استفاده كنند. 

یكى  ند.چند تا شاگرد دار د کار وهم یكى دو تا استابخش ... همه از شون اشتراكى استفاده كنند. هر ی و، تعویض روغن

  خواهد کرد.به بقیه هم سرایت مریض بشه ب

رو مایع ضد عفونى  شونیا حداقل بعد دست زدن دستا  ندضد عفونى كنرامواد ضدعفونى كننده هم نذاشتن تا قبل كار آچار 

  بشورند.. راه به راه هم كه نمیشه تو این سردى هوا دست ها روندبزن

خاطر  و نداشتن تهویه هوا مناسب دانست را كوچك بودن سوله و این گاراژها از معضالت بهداشتى دیگر یكىاین منبع موثق 

 و نگهداشت هباز گذاشت و دائم باید پرده هاى برزنتى ورودى سوله را بست ودها را به دلیل سردى هوا نمیش بنشان كرد در

 .را دارندکار به سختى توان گرم كردن محیط هم  از طرف دیگر تهویه هاى هوا هم كم هستند و بخارى ها 

كارگران در نبود امنیت شغلى و حقوق ناچیزى كه به خصوص شاگردها )صافكار یا مكانیك ...( مى گیرند وی درخاتمه گفت:

در رابطه با   الزم وکافی امكانات باید حداقل،در این شرایط بحرانى شبه جنگ كه باید تعطیل و در قرنطینه باشند كه نیستند

 یا باشد.هبراى آنان م کار بهداشت محیط
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 کارگران! قوز باال قوزشیوع ویروس کرونا 

اقساط و  ری، تاخ دیمانند عقب ماندن حقوق، کاهش قدرت خر یشگیهم یگله ها دینینش یم های کارگران درد دل یپا یوقت

 شده شانیآنان و خانوادها یبرا کرونا قوز باال قوز روسیو شیوعزین نکیشود و ا یم فیرد گریها و صدها مشکل د یبده

 .است

تعداد  نیبه عنوان قطب صنعت در کشور مطرح است، وجود ا یو صنعت یدیواحد تول پانصداستان البرز با داشتن سه هزار و 

 نیکه افزون بر تام یعیآن را در کشور دوچندان کرده است ، صنا یصنعت تیبزرگ ، متوسط و کوچک  اهم یواحد صنعت

 گاهیجا یو جهان یمنطقه ا یدر بازارها یکننده و بهداشت یمختلف از جمله مواد ضد عفون یها نهیدر زم  یلداخ یازهاین

آن را  یدیو تول یجامعه کارگر تیخاص وضع تیبا وسواس و حساس دیامروز با ییکرونا  طیدارد اما در شرا یخاص

 . را پاسخ گفت ازهایکرد و ن یبررس

را در   یمراکز خدمات یکار تیهستند،  و اگر جمع تیمشغول به فعال یو صنعت یدیتول یواحدها نیهزار کارگر در ا130

امر  نشان دهنده  نیدهند و ا یم لیاستان را کارگران تشک ینفر ونیلیسه م تیهزار  نفر از جمع 460حدود  میرینظر بگ

ستان و کشور دارند در توسعه ا یادیاز جامعه که نقش زبخش  نیا المتس یبرا یستیمهم است که با نیتوجه به ا تیاهم

 .ردیصورت گ یاقدامات جد

کشور در  دیباشند، تول یکارگر یها طیرا در مح یشتریب یساعت ها دیسال با یانیپا امیکه به خصوص در ا یکارگران

توجه نشود، نه تنها خود فرد و  دیسالمت و بهداشت شان آنچنان که با تیاست که اگر به وضع یدر حال نیدستانشان است ، ا

 .فلج کند زین راتواند صنعت و اقتصاد کشور  یبلکه م انشیاطراف

گسترده است دامن  اریآن بس وعیکه قدرت ش روسیو نیسالم و روپا است و اگر ا زیاگر سالم باشند صنعت کشور نکارگران 

رساندن  بیسبب آس تیاز کارگران در نها گرینفر د نیکردن چند ریتواند همزمان با درگ یم رد،یکارگران را بگ نیاز ا یکی

 .شودبه بخش صنعت و اقتصاد کشور 

در حال نمود  یها،  امروزه به خوب ضیتبع یو برخ یماسک، مواد ضدعفون نیسنگ یایماف انیکارگران در م یخال یها دست

ساعت هم از  کی یحت انیم نیکه در ا افتهیکاهش  یمانند البرز در حال یکارمندان دولت در استان یکردن است، ساعات کار

 .کارگران کم نشده است یساعت کار



کشد، در  یرا به دوش م تیخانواده پرجمع کیکه با وجود جوان بودن اما سالها است که بار  یساله ا 30کارگر جوان  ریام

 .کند یم تیالبرز فعال یصنعت یاز شهرک ها یکیدر  یدیواحد تول کی

کنم، قبل از  یزنم، صبحانه را در منزل صرف م یم رونیاز خانه ب 6به محل کار صبح ها ساعت  دنیرس ی: برادیگو یم او

 16تا ساعت  دیبا یاما در حال میکرد یکارگران صرف م گریکرونا، ناهار را در خود واحد به همراه د روسیشدن و ریهمه گ

 .میاوریب ییغذا دیو با خود هم نبا لیعطکه رستوران ت میدر محل کار حضور داشته باش

تا  م،یبفروش م،یکن دیتول دیسال، با انیپا یمان باال است، در روزها ی: فشار کاردیگو یاست که م یگریکارگر د  رضا

 یکه برا میدان یسخت است، از آنطرف هم م یلیساعت گرسنه ماندن خ نیمان را بدهد، اما چند یدیکارفرما بتواند حقوق و ع

 .شده است ختواقعا س یکار طیسالمت خودمان است اما شرا

از  گرید یکیاست که  یمشکالت نیتر یاز اصل یکیروزها دغدغه تمام اقشار جامعه شده،  نیکننده که ا یمواد ضدعفون نبود

نگران  کیهستند و هر تیدر حال فعال یدیواحد تول2ساله که خود و شوهرش در  45 جهیکند، خد یکارگران عنوان م

 .است یگرید

کنند  یکننده باشد که هر روز بتوانند کارگاه و واحد را به صورت مرتب ضدعفون یکند که اگر مواد ضدعفون یعنوان م یو

با خودمان ناهار  میتوان یحداقل م ایشود و  یرستوران باز م م،یپرداز یبا آرامش به کارمان م م،یهمه استرس ندار نیا گرید

 .میاوریب

نگران   م،یگرد یکار به خانه بر م افتنی انیفرزند کوچک در خانه دارم هر روز که بعد از پا 2دهد:  یادامه م  زنکارگر نیا

مواد  دیکه نگران نباش ندیگو یدر اخبار م م،یکرده باش ریدرگ زیو فرزندانمان را ن میکرونا شو به م که نکند مبتالیهست نیا

 لیاستر یبرا یمواد ضدعفون نیکارفرما مدت ها است به دنبال ا م،ینیب ینم یزیچ تیقعهست اما در وا هکنند یضدعفون

 .و اگر هم باشد آنقدر گران است که از توانش خارج است ستین ایگردد اما  یخود م  یدیکردن واحد تول

بخش  م،یدر محل کار ندار یضدعفون یگونه امکانات برا چیکند که ه یم انیب زیلرزد ن یم شیکه صدا یگریکارگر د نیحس

که  عمرمان  میدان یاصال نم تیوضع نیاما با ا م،ینباش مانیشرمنده زن و بچه ها دیتا شب ع میکار کن دی، با میهست یخصوص

 .ریخ ایدهد  یقد م دیبه شب ع

جسم ما  ایآ ست؟یکارمند چ کیفرق من کارگر با  دیگو یاو م م،یشن یم شیدرد دل ها یاست که پا یکارگر البرز گرید مسلم

گونه  چیکار کنم آن هم بدون ه دیاما من کارگر با افتهیکارمندان کاهش  یکند؟ چگونه است که ساعت کار یبا آنها فرق م

 .ستیانصاف ن نیا ،یامکانات

اما حداقل  رم،یگ یهم نم ی،خرده ا میقبول دار م،یکار کن دیبا میمنبع درآمدمان خودمان هست م،یهست یما بخش خصوص درست

 روسیو وعیدارد، با ش یآلودگ یکارگاه به اندازه کاف طیمح م،یبدهند که با آرامش و بدون استرس کار کن یامکانات کیبه ما 

 را به تانیجان خود، همکاران و خانواده ها یطیمح نیدر چن دیشده، خودتان حاضر رابرب نیبه مراتب چند یآلودگ نیکرونا ا

 .د؟یاندازیخطر ب

کنند گفته  یم تیفعال یدیتول یکه در واحدها یکارگران است، اما کارگران تنها به افراد یاز صحبت ها ییتنها بخش ها نهایا

 .شده است ادیکردن از رستوران ها، فست فود و آشپزخانه ها ز دیکرونا ترس مردم از خر روسیو وعیشود، با ش ینم

 یها ابانیدر خ یاز مشاغل، وقت گرید یاریو بس یتاکس یخود را متوقف کردند، آژانس ها تیها ، فعال شگاهیآرا

سوزن انداختن  یجا روزیکه تا د ییرستوران ها یحت د،یبر یم یپ تیواقع نیبه ا یبه خوب دیمانند کرج سر بزن ییکالنشهرها

 ینکته خوب یلیدهند که خ یم تیاست که مردم به سالمت خود اهم نیاطرف نشان دهنده  کینبود امروز خلوت شده ند، از 

 .است

 یرستوران، فست فود، آشپزخانه ها و مراکز کارگر نیا تیاست که کاهش فعال نیشده ا جادیکه ا یمشکل گر،ید یاز سو اما

 .خود اقدام کنند یکارگر یروین لیاز کارفرماها نسبت به تعد یتعداد تیسبب کم شدن درآمدشان شده که در نها گرید

 دیآمده با روسیدانم که و یم د،یکارم را از دست دادم ، آن هم در شب ع دیگو یفست فود در کرج م کیکارگر  محمدرضا

 .درمانده ام ست؟یشدند چ کاریبازار، ب یکساد نیمثل من که در ا یکرد اما گناه افراد تیرعا

گفته که تا مشخص  میندارم، کارفرما یروز سرکار نروم حقوق کی: اگر دیگو یم زیزنانه ن شگاهیآرا کیکارگر روزمزد  نایم

 .شود؟ یمان چه م تیوضع ستیاما نشد، معلوم ن میکن یرا ضدعفون طیمح میخواست یم ا،یسرکار ن تینشدن وضع

که به خاطر ابتال به آنفلوآنزا  دیگو یاستان البرز است، م یاز شهرستان ها یکیدر  یشرکت ساختمان کیکارگر  یمرتض

 .کارش را از دست داده است



مراجعه  مارستانیبه ب یکند که مبتال به آنفلوآنزا شدم وقت یکرد عنوان م یم تیشرکت فعال نیکه به عنوان سرکارگر در ا یو

ن مشخص شد که به کرونا بود نهیشوم، بعد از چهار روز قرنط نهیقرنط دیکردم عنوان کردند که مشکوک به کرونا هستم و با

البته حقوق  ا،یماه سرکار ن2 یکیام، کارفرما با من تماس گرفت که تا  نهیشدن خبر قرنط پخشمبتال نبودم و آنفلو آنزا داشتم.با 

 .شدم نیخانه نش نگونهیاعالم شد، ا یتوانم پرداخت کنم، به جرم داشتن آنفلوآنزا و مشکوک بودن به کرونا که البته منف یهم نم

توان گفت که  یم یکنند و به نوع تیتوانند فعال یکدام نم چیدستم بود حاال ه ریکارگر ز نیافزود: سرکارگر بودم، چند یو

 .است دهیکار در کارگاه خواب

 اسفند 15بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

۱۳۹۸/۱۲/۱5 

 

 ی به اعتصاب سراسر کارگران راه آهن راخوانف

 اسفند،کارگران راه آهن فراخوان به اعتصاب سراسری دادند. 15روز پنج شنبه 

 رباط،خراسان،تهران،مشکیاند،سالمشهردراین فراخوان خطاب به کارگران راه آهن اراک،ا

 آمده است:   هرمزگانو  ،کرجقم،لرستان،دامغان،شاهرود،سمنان،زاگرس،میکر

مناطق راه آهن هم  یراه آهن در کارخانجات و تمام نیتوسط مسئول  یپزشک ریکرونا  و عدم تداب روسیگسترش و  لبدلی -

 ، اکنون جان کارگران در خطر است

 ،میکن داریخر مانیخودمان و خانواده ها یبرا یضدعفون لیماسک و وسا میستیدهند و قادر هم ن یبه ما حقوق نم -

دوباره و  گرفتهصورت ن یاقدام چیتا به امروز ه یولقرارداد داده اند  عیتجمقول  شیکارگر راه آهن از مدت ها پ7000به  -

 کرده اند.99سال  ماه خرداد هبوعده 

 اسفند ماه داده شده است. 16به این دالیل برای دست یابی به مطالبات فراخوان به اعتصاب ازروز 

۱۳۹۸/۱۲/۱5  

 

ماه  ۶ماه حقوق،  ۱4به عدم پرداخت دراعتراض آبژدان  یشهرداریک هفته اعتصاب وتجمع کارگران 

 سال عیدی۲حق بیمه و 

ماه  14برای اعتراض به عدم پرداخت آبژدان در استان خوزستان اسفند،اعتصاب کارگران شهرداری  14روز چهارشنبه 

 سال عیدی یک هفته را پشت سرگذاشت.2ماه حق بیمه و  6حقوق ،

 



 فند فقط یک ماه از حقوق این کارگران پرداخت شد.اس 14بنابه گزارش رسانه ای شده،روز چهارشنبه 

۱۳۹۸/۱۲/۱5  

 

   انبار کاال کی یکارگر در حادثه آتش سوز ۲ تیمصدوم

  .کارگر شد 2 دیشد تیتهران منجر به مصدوم یمولو ابانیانبار کاال در خ کیدر  یسوز آتش

 تیتهران باعث مصدوم یمولو ابانیخ یانبار کاال در حوال کیدر  یسوز اسفند ماه( آتش 15روز گذشته ) لنا،یا  گزارش به

 .دو کارگر شد

مانند  یکیلوازم پالست یانبار و نگهدار یبرا یمتر که به محل 150از  شیدو طبقه به وسعت ب یمیمنزل قد کیحادثه  نیا در

 .شد قیشده بود، طعمه حر لیمصرف و پارچه تبد کباریظروف 

۱۳۹۸/۱۲/۱۶  

 

 یدستمزد کارگران کار نییحقوق کارکنان دولت/ در تع شیدر افزا« تورم»به  قیتلف ونیسیکم یتوجه یب

   میندار قیتلف ونیسیبه کم

همچنان طبق ماده  یکارگر ندگانیدرصد را اعمال کند، نما 15دستمزد کارکنان دولت رقم  نییاگر بخواهد در تع یحت دولت

  .رندیگ یم میدستمزد کارگران تصم شیقانون کار باتوجه به تورم در مورد افزا 41

  

به صحن برود، شوکه  دیبا ندهیحقوق کارکنان دولت که در آ شیافزا یبرا قیتلف ونیسیمصوبات کم لنا،یگزارش خبرنگار ا به

از نرخ  شیشد که هر سال ب یمدع یاسالم یمجلس شورا قیتلف ونیسیکم سیکننده بود. دو سال قبل محمدباقر نوبخت، رئ

 یاز سو زین 99حقوق کارکنان دولت در سال  یدرصد 15 شی. افزاستحقوق کارکنان دولت اعمال شده ا شیفزاتورم، ا

کار، تورم  یعال یشورا یشد که براساس محاسبات گروه کارگر بیتصو یدر حال یاسالم یمجلس شورا قیتلف ونیسیکم

 .درصد خواهد بود 45از  شیب ندهیسال آ یانتظار

که در سال  یرانیبگ شکل اقدام شود که تمام حقوق نیبه ا 99حقوق در سال  شیافزا یبنا شد برا قیتلف ونیسیمصوبه کم طبق

 شیهزار تومان افزا 800و  ونیلیم 2حقوقشان تا  ندهیهزار تومان است در سال آ 560و  ونیلیم کیحداقل حقوقشان  98

 .وجود نخواهد داشت شیدرصد امکان افزا 50از  شیب 98نسبت به سال  99 سالافراد در  نیا ینیالبته در حکم کارگز ابد،ی

 

و  ونیلیم 2حقوقش به  ندهیدر سال آ ردیگ یهزار تومان حقوق م 560و  ونیلیم کی 98در سال  یکه اگر کس یمعن نیا به

 2به حقوق  دنیامکان رس رندیگ یهزارتومان حقوق م 800و  ونیلیدو م ریکه ز یو همه کسان دیهزار تومان خواهد رس 200

و  ونیلیم 2حقوقش به  ردیگ یهزار تومان حقوق م 800و  ونیلیم کی یرا ندارند مثال اگر کس یهزار تومان 800و  ونیلیم

 .خواهد شد ها یو قرارداد نیحکم شامل بازنشستگان، شاغل نیا دیهزار تومان خواهد رس 700

 

افراد به  نیدر نظر گرفته شود و حقوق ا یفیرد رندیگ یتومان حقوق م ونیلیم 6تا  3 نیکه ب یکسان یمقرر شد برا البته

 .تومان اعمال شود ونیلیم 6تا  3 ریگروه حقوق بگ یبرا یدرصد 15از  شیب شیشود که افزا میترم یا گونه

 شیحقوق ب شیافزا انیخصوصا فرهنگ نیبازنشستگان و شاغل 99اساس در سال  نیگفته بود: بر ا قیتلف ونیسیکم یسخنگو

 یکه سالها یا شده بود، خواهند داشت تا فاصله ینیب شیپ قیتلف ونیسیکم نیشیدولت و مصوبه پ حهیدرصد که در ال 15از 

 .شود میگذشته کم شده بود ترم

 به نرخ تورم ربط یحقوق کارمندان ب شیافزا

اقشار  شتیدر  مع یموضوع باعث بروز مشکالت نیو ا ستیقابل قبول ن انهیاز نرخ تورم سال تر نییحقوق کارکنان پا شیافزا

 37به  98نرخ تورم در بهمن ماه سال  ران،ی. طبق آمار مرکز آمار اکند یم دیخانوار را تهد شتیو مع شود یمختلف جامعه م

 41.1درصد، نرخ تورم ساالنه آبان ماه به  40درصد، نرخ تورم ساالنه آذر ماه به  38.6ماه به  یدرصد، نرخ تورم د

درصد، نرخ تورم ساالنه مرداد ماه  42.7ماه به  وریدرصد، نرخ تورم ساالنه شهر 42درصد، نرخ تورم ساالنه مهر ماه به 

ماه به  بهشتیدرصد، تورم ساالنه ارد 37.6درصد، تورم ساالنه خرداد ماه به  40.4ماه به  ریدرصد، تورم ساالنه ت 42.2به 

 یها تیبا واقع یحت 99دستمزد کارکنان دولت در سال  شی. درصد افزادیصد رسدر 30.6ماه به  نیدرصد و فرورد 34.2

که  دیجفا بود، چه رسد به سال جد یدرصد 15دستمزد  شیافزا زین 98در سال  ی. حتستیمطابق ن زین 98سال  یتورم



به  98مختلف سال  یها کرده است. نرخ تورم ساالنه در ماه ینیب شیدرصد پ 45را  99سال  یانتظار رمتو ،یقیفرامرز توف

 .است دهیدرصد نرس 37 ریجز دو ماه به ز

وجود  یمزد یماندگ قبل عقب یها است که در سال یالبته درحال ییاجرا یها کارکنان دولت و دستگاه یدرصد 15 شیافزا

 ینفر 4خانواده  کی یبرا یسخت زندگ طیبا شرا یاوتومان مس ونیلیم 8 ریاالن دستمزد ز نیهم که ینداشته باشد درحال

 .است

 به حقوق ملت توجه نکردند ندگانینما

در  یاسالم یکار کشور( با انتقاد از عملکرد مجلس شورا یاسالم یشوراها یکانون عال سهیرئ ئتی)عضو ه یبیحب نیحس

به حقوق ملت توجه نکردند. آنها  نکهیبه عملکرد مجلس دهم وارد است و آن ا یانتقاد کل کیقِبال کارکنان دولت اظهار داشت: 

 یرا یفعل ندگانیاز نما یادیمجلس تعداد ز نیدر ا نکهیادا نکردند. ا کارمندانمجلس را در مورد کارگران و  یندگیحق نما

 .خاطر بود که حقوق مردم را فراموش کردند نیبه ا اوردندین

که سلب شده بود، بازگرداند اما به  یتا اعتماد کرد یتالش م دیبا یاسالم یمجلس شورا قیتلف ونیسیکرد: کم حیتصر یبیحب

 .دهند یمسئله نم نیبه ا یتیاهم نیکه کوچکتر رسد ینظر م

آور است، گفت: کارکنان دولت حق  شرم یدولت یها کارکنان دولت و دستگاه یحقوق نامعقول برا شیافزا نکهیبا اشاره به ا یو

کار کارگران کشور به  یعال یکه شورا میریبگ نیحقوق معترض باشند. اگر فرض را بر ا شیافزا زانیم نیارند نسبت به اد

ً کارکنان دولت انتظار دارند، سبد  کند، یم نییآن دستمزد کارگران را تع اسو براس کند یم دایدست پ یدستمزد حداقل طبعا

 .شود تیرعا زیدر مورد آنها ن یحداقل

 تشکل ندارند کارمندان

مانند  یصنف یها را نبود تشکل یمزد یزن در مباحث چانه ییاجرا یها مشکل کارکنان دولت و دستگاه نیتر مهم یبیحب

 یمزد یزن در چانه توانند یکار را دارند، نم یاسالم یکارگران که شوراها یکه حت میباور کن دیکارگران دانست و گفت: با

باور هستم که  نیوجود بر ا نیحقوقشان ندارند. با ا شیدر افزا ینقش چیه رسد به کارکنان دولت که هچ رند،یحقوقشان را بگ

 .کند یندگیداشته باشند که منافع آنها را نما یبتوانند، تشکل دیبا ییاجرا یها کارکنان دولت و دستگاه

 106بروند. طبق اصل  یابی به سمت تشکل ییاجرا یها و دستگاه یاست که کارکنان دولت نیراهکار ا نیتر ادامه داد: مهم او

 یوزارتخانه دولت کیوجود ندارد که در  یقانون یمنع چیها محقق شود و ه در همه شرکت تواند یوجود تشکل م ،یقانون اساس

 .دهند لیتشک ارک یاسالم یکارکنان دولت شورا گرید ای

 کارگران حقوق

 باشد دیبا شتیسبد مع یها تیدستمزد کارگران کامالً بر اساس واقع نییتع

. کارکنان دولت طبق میهست یکارگر ندگانیکارکنان دولت گفت: ما نما یبرا یدرصد 15حقوق  شیضمن انتقاد از افزا یو

ً یهابودجه دولت و ن حهیهر ساله طبق ال نیاشتغال دارند و بنابرا یخدمات کشور تیریمقرراِت قانون مد مجلس  بیبا تصو تا

 .کند یم دایحقوق پ شیافزا یاسالم یشورا

 ،یکارگر ندگانیکار متشکل از نما یعال ینظر قانون کار اشتغال دارند، شورا ریاضافه کرد: در مورد کارگران که ز او

بدون توجه به  دینرخ تورم با نیمزد به نرخ تورم توجه کنند. ا نییدر تع دیقانون کار با 41و دولت طبق ماده  ییکارفرما

دستمزد کارکنان دولت  نییاگر بخواهد در تع یدولت حت نیشود. بنابرا نییتع رکارگ یو روح یجسم طیکار و شرا یها یژگیو

دستمزد  شیقانون کار با توجه به تورم در مورد افزا 41همچنان طبق ماده  یکارگر ندگانیدرصد را اعمال کند، نما 15رقم 

 .رندیگ یم میصمکارگران ت

 یها نهیتمام هز رندهیکه دربرگ یشتیسبد مع نییتا پس از تع کنند یکار تالش م یعال یکرد: دوستان ما در شورا حیتصر یبیحب

حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، آموزش و بهداشت  ،یدنیآشام ،یشامل مواد خوراک یخانواده کارگر شتیگانه سبد مع 13

و نرخ تورم  شتیبر اساس سبد مع دیکارگران نبود اما مزد کارگران با تیاشد و رقمش مورد رض نییاست و اگرچه آنهم تع

 .خواسته کارگران باشد کننده نیتأم دیشود، چون با نییتع

کارگران قانون مادر مبنا  یگفت: برا م،یندار قیتلف ونیسیبه کم یدستمزد کارگران کار شیافزا نییدر تع نکهیبا اشاره به ا یو

 .ردیگ یقرار م

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

کارگران بیکار شده بدلیل کرونا  خواهان تعیین تکلیف سریع دولت نسبت به بهره گیری ازبیمه بیکاری 

 هستند



ها، مراکز گردشگری و ورزشی  وبیکاری کارگرانش  شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی تعدادی از واحدها از قبیل هتل

شده است وکارگران بیکار شده خواهان تعیین تکلیف دولت با بهره گیریشان ازبیمه بیکاری هستند ودرهمین راستا با مراجع 

 به  ادارات مربوطه خواستشان را به مشئولین گوشزد می کنند.

شمالی گفت: استفاده اسفند،معاون روابط  کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان  17درهمین رابطه روز شنبه 

 .کارگران بیکار شده از مقرری بیمه بیکاری مستلزم تصمیم گیری مراجع ذیصالح در سطح کالن است

وی با اشاره به مراجعه کارگران بیکارشده به ادارات اجرایی، افزود: به محض تصمیم گیری در این زمینه، اطالع رسانی 

 به عمل خواهد آمد.   یافت مقرری بیمه بیکاری دعوتانجام و از کارگران، برای تشکیل پرونده و در

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

تجمعات اعتراضی کارگران بخش خدمات مترو تهران نسبت به عدم پرداخت مقابل شورای شهر وشرکت 

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار -بهره برداری مترو 

برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق دست به تجمع اسفند،جمعی از کارگران بخش خدمات مترو تهران  17روز شنبه 

 مقابل شورای شهر تهران وساختمان شرکت بهره برداری مترتهران زدند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:مسوالن شورای شهرتهران به ما گفتند این موضوع به ما 

جعه کنید و پس از مراجعه به ساختمان زیر پل کالج نه تنها کسی پاسخگو مربوط نمی شود و به ساختمان متروی تهران مرا

 .نبود بلکه ما را حتی به داخل راه ندادند

این کارگر افزود:تنها حرفی که انتظامات به ما زد این بود که با اداره مالی تماس بگیرید و بعد از تماس بنده با این اداره 

 .اج هستیدعنوان شد که شما از فروردین ماه اخر

یک کارگر دیگرمترو درباره علل این اعتراض گفت: بخشی از حقوق ما را هر دو تا سه ماه یک بار می دهند و مابقی را به 

ماه های دیگر حواله می کنند البته بعضی جاها می گویند به خاطر نظافت واگن ها در زمان کرونا باید پاداش بدهند اما ما 

 .حقوق و سنوات ما را بدهند پاداش نخواستیم و لطف کنند

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

تجمع اعتراضی رانندگان سرویس مدارس تهران نسبت به  عدم واریز حقوق اسفند ماه مقابل آموزش و 

 تهران 4پرورش منطقه 

رانندگان سرویس مدارس تهران برای اعتراض به  عدم واریز حقوق اسفند ماه مقابل آموزش و پرورش  اسفند، 17روز شنبه 

 تهران تجمع کردند. 4نطقه م

یکی از رانندگان سرویس مدارس تهران به خبرنگار رسانه ای گفت: ما رانندگان سرویس مدارس شهر تهران از مهرماه کار 

گویند  اکنون مدیران مدارس می کردیم اما هم خود را با آموزش و پرورش شروع کردیم و آخر هر ماه حقوق را دریافت می

کنید این در حالی است که  آموزان نکردید حقوقی دریافت نمی مدارس تعطیل بود و اقدام به جابجایی دانش چون برای اسفندماه

 .اند ها دریافت کرده پیمانکاران هزینه سرویس را تا بهمن ماه به طور کامل از خانواده

دارند تا وضعیت پرداخت  حضور 4اکنون مقابل آموزش وپرورش منطقه  وی افزود: جمعی از رانندگان سرویس مدارس هم

حقوق اسفندماه خود را پیگیری کنند پیش از این نیز به دالیلی همچون آلودگی هوا تعطیل بودیم اما حقوق خود را دریافت 

 کردیم. می

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

اعتراض کارگران شهرداری الوند نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه وعیدی و وعده های 

 توخالی

شهرداری الوند دراستان قزوین با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه وعیدی کارگران 

 و وعده های توخالی ،خواهان پرداخت مطالباتشان درآستانه سال نوشدند.



کارگر 300دود تعدادی از کارگران معترض شهرداری الوند به خبرنگار رسانه ای گفتند:هم اکنون در شهرداری الوند ح

ماه حقوق  4ماه حقوق کارگران خدماتی وحدود  2خدماتی وفضای سبز به صورت قرار دادی و پیمانکاری مشغول کارند و

 کارگران فضای سبز بهمراه عیدی پایان سال پرداخت نشده است.

شده است که مرتبا مسئوالن آنها افزودند:تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران  شهرداری الوند در حالی ادامه دار 

 .شهری  وعده پرداخت مطالبات کارگران را می دهند که تا  این لحظه عملی نشده است

یکی از کارگران شهرداری الوند نیز گفت:عالوه بر عدم پرداخت حقوق وعیدی ، او وهمکارانش با مشکل پرداخت نشدن حق 

 .بیمه هم مواجه اند

حال حاضر حدودا چهار ماه حق بیمه کارگران  شهرداری الوند پرداخت نشده است در عین  بنا به گفته این کارگر معترض،در

حال بخشی دیگر از مشکالت ما کارگران شهرداری الوند به غیر واقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست بیمه تامین 

 گردد. اجتماعی برمی

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

 ۱5عملیاتی نار و کنگان نسبت به عدم پرداخت اعتراض کارگران مستغالت و فضای سبز منطقه 

 روزحقوق بدنبال جابجایی شرکت ها پیمانکاری

روزحقوق بدنبال جابجایی شرکت ها  15کارگران مستغالت و فضای سبز منطقه عملیاتی نار و کنگان نسبت به عدم پرداخت 

 پیمانکاری معترضند.

مام قرارداد شرکت پیمانکاری قدیم در پایان آبان ماه و شروع  بکاربا این کارگران به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند:با ات

، حقوق نیمه اول آذر با وجود وعده مدیران نار و کنگان تا کنون پرداخت 97تاخیر شرکت پیمانکاری جدید در نیمه آذرماه 

 نشده است.

و گاز زاگرس جنوبی است که شامل دو  منطقه عملیاتی نار و کنگان یکی از مناطق مهم عملیاتی شرکت بهره برداری نفت

 میدان گازی نار وکنگان است و در استان بوشهر قرار دارد.

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

   

   !قبل را یها نه حقوق ماه میا گرفته یدینه ع دی/ شب عالمیکارگران شرکت رامپکو در ا یمزد معوقات

  .رندیگ یم الحساب یسال است که دستمزد خود را به صورت عل کیاز  شیب المیشرکت رامپکو در ا یمانکاریکارگران پ

 نیخود انتقاد کردند. ا یاز عدم پرداخت مطالبات مزد لنا،یدر تماس با خبرنگار ا الم،یاز کارگران شرکت رامپکو در ا یجمع

پرداخت  الحساب یعل سال گذشته، دستمزد ما فقط به صورت کیدر  ندیگو ینفر است، م 190کارگران که تعداد آنها حدود 

 .مینشده دار اختپرد یماه معوقات مزد نیشده و اکنون چند

 

: باوجود عدم پرداخت دستمزد، ندیگو یمشغول به کار هستند، م راتیو در قسمت تعم یمانکاریکارگران که به صورت پ نیا

نه  میا گرفته یدیما پرداخت شود؛ اما اکنون نه ع یمعوقات مزد دیکه حداقل در شب ع میو انتظار داشت میبه کارمان ادامه داد

 .اند ما را پرداخته یمطالبات مزد

 یشتینامناسب مع تیاند، خواستار توجه مسئوالن به وضع کارگران که هفته گذشته، بارها به مقامات مسئول مراجعه کرده نیا

 یمانکاریبه داد ما کارگران پ میمقامات استان انتظار دار ری( و ساالمیا یمی)پتروش یاصل مانکاریخود شدند و گفتند: ما از پ

 .برسند

 یها تیعنوان کرده مطالبات و صورت وضع المیا یمیاست که پتروش دهیبه چند ماه رس یکارگران در حال نیا مطالبات

مادر موظف است بر عملکرد  یقانون کار، کارفرما 13حال، براساس ماده  نیمربوطه را پرداخته است؛ با ا مانکاریپ

 .داشته باشد قیبا کارگران نظارت دق یو نحوه تعامالت مزد مانکاریپ

 



و نه دستمزدمان به موقع پرداخت  میدار یشغل تیما موقت و چند ماهه است؛ نه امن ی: قراردادهاندیگو یکارگران م نیا

 نشده باشد زیوار یاجتماع نیبه صورت مرتب به حساب تام زیما ن یها مهیکه نکند حق ب می. در ضمن نگرانشود یم

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 

 

دستمزد در  فیتکل نیی! / لزوم تعشود؟ یهمه کارگران سر کار حاضرند، چرا جلسه مزد برگزار نم یوقت

   یهفته جار

  .دستمزد کارگران خبر داد فیتکل نییو تع یکار در هفته جار یعال یجلسه شورا یاز لزوم برگزار یاسد تیآ

کار  یعال یجانبه شورا رقم سبد معاش، جلسه سه نییبه دو هفته از تع کیگذشت نزد رغمیعل لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .است دهینرس یکارگر ندگانیها به دست نما برگزار نشده و هنوز دعوتنامه

 کیدستمزد کارگران در اسفند ماه هر سال،  نییتع نکهیبر ا دیکار( با تاک یعال یکارگران در شورا ندهی)نما یاسد تیآ

کرده  فیکارگران را ضع هیروح یادی: کرونا مقدار زدیگو یعقب انداخت، م یا بهانه چیآن را به ه توان یضرورت است و نم

وزارت کار زودتر از  شود، یتر م هر روز از روز قبل گستره روس،ینکه کروناویبود که باتوجه به ا نیاست و انتظار ما ا

 .کرد یکار را برگزار م یعال یجلسه شورا نهایا

 

جلسه برگزار شود؛  نیا دیکارگران هم که شده، با یروح نیتسک ی: حداقل برادهد یادامه م یکارگران در جلسات مزد ندهینما

 .ابندی یم نیتسک یاز نظر روح یا تا اندازه رند،یماه چقدر قرار است دستمزد بگ نیبدانند که فرورد دیشب ع یکارگران وقت

ً بدون هکند یم دیتاک یاسد سر کار  یو بهداشت یمنیا زاتیتجه چی: ما کارگران همچنان هر روز از صبح تا غروب و گاها

جلسه در زمان کرونا، مساله است و به  یاما برگزار ستین یا همه کارگر، مساله نیچگونه است که سر کار رفتن ا م؛یرو یم

 !افتد؟ یم ریتاخ

 

با ما  یاری: هر روز کارگران بسدیگو یو م دهد یها و ارجاعات مکرر کارگران خبر م کارگران از تماس ندهیبه عنوان نما یو

اما  میا حضور در جلسه اعالم کرده یخود را برا یآمادگ یکارگر ندگانیجلسه چه شد؟! ما نما پرسند یو م رندیگ یتماس م

 .اقدام نکرده است یجلسه مزد یبرگزار یلحظه برا نیمتاسفانه وزارت کار، تا ا

حقوق کارمندان دولت، کارمندان و  شیافزا زانیبودجه و مشخص شدن م حهیال فیتکل نیی: باتوجه به تعکند یاضافه م یاسد

مزد کارگران مشخص نشود و  فیکه تکل ستیعادالنه ن ط،یشرا نیاند؛ در ا خاطر جمع شده یبازنشستگان دولت تا حدود

 .سردرگم بماند ،یکار بخش خصوص یروین

 

و  هیحفظ روح روس،یمقابله با کروناو یموثر برا یها از راه یکیکه  کنند یم دیهمواره تاک یمسئوالن بهداشت نکهیا انیبا ب یو

دولت است و  فهیکار، وظ نیبدهد؟ مسلم است که ا هیبه مردم روح دیبا ی: چه کسدهد یدادن به مردم است، ادامه م هیروح

 فیتکل نییداشته باشند و خودشان را نبازند، زودتر جلسه تع هیروح دیکار و تول دامها یکارگران برا خواهد یدولت اگر م

 .دستمزد را برگزار کند

وزارت کار دست به کار شود و جلسه  هفته نیهم می: انتظار دارکند یم دیتاک انیکار در پا یعال یکارگران در شورا ندهینما

 میکه دعوتنامه بدهند، حاضر یهر روز یبرا یکارگر ندگانیکار را برگزار کند؛ ما نما یعال یشورا

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ 

 

 با کرونا: مقابله یبرا یدرمان زاتیامکانات  و تجه ادامه اعتراضات پرستاران نسبت به عدم توزیع

 گذارد ینم یباق مارستانیدر ب یپرستار چیه زاتیادامه کار بدون تجه:لنگرود ینیام مارستانیبپرستاران 



 

مانند  یزاتیاز نبود امکانات و تجهاجتماعی  یها شبکه گریو د نستاگرامیلنگرود در ا ینیام مارستانیاز پرستاران ب جمعی

خبر  مارستانیب نیدر ا یشگاهیآزما یها تیتر از نبود دارو و ک و از همه مهم  مارانیماسک ،لباس مخصوص مراقبت از ب

از  یپرستار یبرا یفرد چیمناسب و استاندارد قطعا ه یحفاظت زاتیدر صورت ادامه  خدمت بدون تجه: »  تنددادند و نوش

 «ماند و همه  پرستاران مبتال خواهند شد.  ینم یلنگرود باق ینیام مارستانیدر ب مارانیب

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ 

 

وعدم  کرونا صیتشخ تیکی و حفاظت فرد وبلوچستان نسبت به نبود امکاناتاعتراض پرستاران سیستان 

 اطالع رسانی در استان

 نیکرونا در ب صیتشخ تیگونه ک چی: تاکنون هدیگو یاست م تیدر زابل مشغول به فعال یمارستانیاز پرستاران که در ب یکی

 .ستیامن ن وجه چیبه ه یماریب نیمقابله با ا یمان برا نشده و پوشش عیپرستاران توز

.  ستین یریتدب ایشده و گو مان یروزها نیا ی، سبب دل نگران ریخ ای میمبتال به کرونا شده ا نکهیاز ا یاطالع ی: بدیگو یم او

 .مان چگونه است وضع میدان یو نم میا دهیرا ند مان یمدت هاست خانواده ها

 دیدانند که چه کار با یدفاع هنوز نم یمردم ب نکهیدر زاهدان، هم با اشاره به ا یامام عل مارستانیاز پرستاران ب گرید  یکی 

چون  میکرونا نداده ا صیتشخ  یبرا یگونه تست چیه میهست ریموضوع در گ نیبا ا میاز ما که مستق یاری: بسدیگو یبکنند م

 .شود یها هنوز هم  به تهران ارسال م شیو آزما ستیکرونا  در زاهدان ن صیتشخ تیاساسا ک



و در  میندار یحفاظت فرد لی. اصال وساستیعنوان امن ن چیبه ه مارستانیب یدهد : پوشش کادر درمان یادامه موی 

تمام  مینبود ماسک مجبور لیعوض شود اما به دل دیدهند که   هردوساعت با یدو ماسک به پرستاران م ای کی ینفر فتیهرش

 یو تنها پرسنل بحران گان مخصوص دارند که آن هم معمول میمخصوص ندار گان. ما میماسک سر کن کیرا با همان  فتیش

 .میرا ندار یماریب نیمقابله با ا یبرا یکاف زاتیو متاسفانه تجه ستیاصال مناسب ن مارستانیب یاست  . اوضاع بهداشت

 یداند و م یمربوط م یها دستگاه یدرست از سو یرا عدم اطالع رسانروزها  نیمسئله ا نیساله اما مهم تر 35پرستار  نیا

 نیمراجعه کنند. اغلب پزشکان در ا دیبه کجا با یماریب نیا میدانند چه کنند  و در صورت داشتن عال ی: مردم هنوز نم دیگو

است، نه  یکه دست شان خال ییها مارستانیفرستند. ب یها م مارستانیو آنها را به ب ندزن یسرباز م مارانیب تیزیروزها از و

پروسه درمانش  ابدی  نانیاطم ماریکه ب یو تخت  ییرا راحت کند و  نه دارو ماریب الیخ یهست که در مدت زمان کوتاه یتیک

 توان کرد. یچه کار م  یشروع شده است. با دست خال

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ 

 

 ماه حقوقشان پرداخت نشده است ۳،کارگرانی که کند یم دیرا تهد اسوجی یکرونا جان کارگران شهردار

 یو بهداشت و حداقل امکانات از جمله ماسک و دستکش، در جمع آور یمنیکه در نبود ا اسوجی یکارگران شهردارجان 

ماه حقوق هم درحال دست وپنجه نرم کردن  3،درخطراست.کارگرانی که با دغدغه عدم پرداخت زباله مشغول به کار هستند

 هستند.

اما  م،یا دهیکرده و  واقعاً ترس دایپ وعیکرونا ش روسی: وبه خبرنگار یک رسانه محلی گفت اسوجی یاز کارگران شهردار یکی

 .شوم یواقعاً نگران م شنوم یکرونا را م یاخبار فوت یوقت میکه کار کن میمجبور هست م،یندار یراه

به کارگران  یو کار کنند ینم یریگیپ مانکاریو پ یکردم، شهردار یداری: ماسک و دستکش را خودم خرافزودکارگر نیا

 .کند یما درد نم یندارند و سرشان برا یشهردار

هست  نیو فقط نگران ا ستینگران کارگران ن مانکاریاند، پ : حقوق سه ماه را پرداخت نکردهدیگو یاز حقوق معوق خود م او

 .میما زنده بمان ایکارگر پرداخت شود و  مهیکه حقوق و بندارد  تینکند و اصالً واسش اهم یکه ضرر مال

گران شده است، آدم  یکارگران سخت شده و اقالم اساس یاقتصاد طی! شرادی: عدیگو یم دیشب ع یکارگر، از سفره خال نیا

ها  آن یبرا توانم یپسر دارم و نم 2دختر و 5ندارد.  دیشب ع ریآدم فق توانند، یپهن کند اما پولدارها م دیسفره ع تواند ینم ریفق

 .پوشاک و خوراک بخرم

نشده  عیتوز یکارگران شهردار نیاز جمله الکل، ماسک و دستکش ب یبهداشت لی: وساییاسوج گفتشهردار گریکارگر دیک 

کارگران نداشتند  یبرا یبرنامه آموزش چیاند. بهداشت و درمان استان هم ه نداده یکرونا آموزش روسیاز و یریشگیپ یو برا

 .رسد یکارگران نم ادیبه فر یچکسیو ه

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ 

 

دولت  عیسر فیتکل نییتعادامه روند بیکاری کارگران بدلیل کرونا وبالتکلیفی معیشتیشان درپی عدم 

 یکاریب مهیازب یرینسبت به بهره گ

از آنها وابسته به  یکه برخ میهتل فعال دار 250ما مجموعه  خراسان رضوی در استان :داران مشهد هتل هیاتحاد سیرئ

همانان یوجود م لیآن هم به دل کنند یم تیدرصد آنها فعال 5اند و کمتر از  شده لیها تعط هتل نیها است اکثر ا ها و ارگان سازمان

 .کنند یرسان است که بتوانند خدمات ژهیو

. البته میهست دیآن هم در شب ع یکاریاز ب یمیر باشد، ما شاهد حجم عظنفر کارگ 100 یاگر به طور متوسط هر هتل دارا

 اعآنکه زودتر اوض دیفرستادند به ام یاجبار یها یخود را اخراج نکردند بلکه آنها را به مرخص یروهایها ن از هتل چکدامیه

 .به حالت قبل برگردد

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ 

 

   نه شغل میدار مهی" نه بمیبه بهانه کرونا/ "روزمزد یکارگران صنعت گردشگر یا فله لیتعد



 یگردشگر یها ندارند و شرکت یخوب تیصنعت وضع نیکارگران ا ریبه علت حوادث اخ یمسافرت یتورها یدر پ یلغو پ با

  .دهند یکارگرانشان خبر م لیاز تعد یگریپس از د یکی

 کاریاشتغالشان، عمالً ب یهستند که همزمان با نابود یکارگران روزمزد ،یگردشگر انیراهنما لنا،یگزارش خبرنگار ا به 

را تجربه  یدیبه کشور افت شد یخارج یکشور سفرها یها یبه علت حوادث و ناآرام کسویاز ریاخ یروزها یاند. ط شده

 یکه کار یزمزد هر روزاست. کارگر رو افتهیدوچندان  شیبخش افزا نیا نیکرونا، مشکالت شاغل وعیبا ش زیکرد و اکنون ن

و کارگران صنعت  انیراهنما یشتیبا مشکالت مع یمساو یصنعت گردشگر یو نابود کند ینم افتیهم در ینداشته باشد، پول

  .ست یگردشگر

نفر از کارگران  182 یروین لیاز تعد یا هیبا انتشار اطالع راً یبود که اخ یگردشکر یها شرکت نیاز هم یکی بابا یعل شرکت

از  یلیعنوان شده است. خ «ندهیآ یها خلق ثروت در سال»کارگران،  لیعلت تعد پرده یب هیاطالع نیخود خبر داد. در ا

 ریحال انکارناپذ نیاند. با ا را بهانه کرده یزدند، مشکالت صنعت گردشگر رویل نیکه دست به تعد بابا یمشابه عل یها شرکت

  .ها بوده است شرکت نیحفظ نرخ سود در ا روها،ین لیتعد یاست که علت اصل

 

نفر از کارگرانش خبر داد و علت آن را  80 لیخود از تعد ترییتو یکرونا در حساب رسم وعیش یدر پ زین گشت یال شرکت

  .اعالم کرد« کرونا روسیو وعیکشور و دست آخر ش ییدر صنعت هوا ریمشکالت مکرر چند ماه اخ»

 کار یرویا اخراج نضرر ب جبران

موضوع  نیا زنند؛ یم روین لیدست به تعد التیتسه افتیدر ایاز دولت  یریازگیامت یبرا انیکه کارفرما ستیبار ن نیاول نیا

شود،  ییجو صرفه ها نهیشرکت را جبران کند تا در هز کی یاز ضرر مقطع یبخش تواند یکارگران م یکه اخراج جمع

 انیکارفرما کنند، یرا تحمل م یشمار یب یمشکالت کشور ضررها علتکه کارگران به  یطی. در شراستین یا موضوع تازه

  .امروز کشور است طیشرا یژگیو نیجبران ضرر برخوردار هستند و ا یخاص برا یاز امکانات

 یگردشگر انیو راهنما یکارگران شاغل در صنعت کردشگر یرا برا طیموقت کار هم شرا یچه هست، قراردادها هر

  .تر کرده است سخت

 یکاریب مهیبدون ب اخراج

 یانجمن صنف رهیمد ئتیسراسر کشور و عضو ه یگردشگر انیراهنما یکارگر یصنف یها کانون انجمن ریمطهر )دب مهسا

 وعیش یدر پ یگردشگر انیراهنما یلیتحم یکاریدرباره ب لنا،یاستان تهران( در گفتگو با ا یگردشگر انیراهنما یکارگر

 یبود که بر سفرها یمورد نیکرونا آخر وعیاشتغال صنِف ما را با مشکل مواجه کرد. ش تیوضع ریکرونا گفت: حوادث اخ

با مشکل  یگردشگر انیاشتغال راهنما یجیطور تدر موجب شد تا به زیاز آبان ماه ن یگریگذاشت اما اتفاقات د ریتاث یداخل

  .مواجه شود

خوش بود که به  دیرفته بود؛ دلمان به ع نیاز ب یگردشگر انیکرونا کسب و کار راهنما وعیشاز  شتریپ یلیادامه داد: خ او

اعالم  یو گردشگر ینوروز یسفرها تیممنوع یطور رسم روزها به نیکنسل شد. ا دیع یکرونا اغلب تورها وعیعلت ش

  .حوزه کرد نیکارگران شاغل در ا یادیاشتغال تعداد ز یبرا یفکر دیشده است اما حداقل با

هم  یکارگران روزمزد هستند، اظهار داشت: کارگر روزمزد اگر کار نباشد، درآمد یگردشگر انیراهنما نکهیا انیبا ب مطهر

از همکاران من با مشکل  یاریبس شتیموجب شده که مع ریچند ماه اخ یمردم ط یها کاهش تعداد مسافرت نیندارد. بنابرا

  .مواجه شود

 یا مهی. از گذشته مشکالت بمیندار یاجتماع نیتام یبازنشستگ مهیکشور گفت: ما ب یگردشگر انیراهنما یفعال صنف نیا

امر موجب  نی. هممیو در دفتر حضور ندار میمتعدد دار انیعلت که کارفرما نیوجود داشته است؛ به ا یگردشگر انیراهنما

بر حضورمان در  یمدرک یگردشگر انیباشد و ما راهنماسخت  یاجتماع نیتام یکه بحث احراز به اشتغال از سو شود یم

به علت  یریگیپ نیدهد اما ا هیحضور کارگر در کارگاه را ارا یریگیپ دیبا مهی. بمیارائه کن میتور و محل کارگاه خود نتوان

 رایز مییآ یبه حساب م زین یکارگر فصل یما به نوع گرید یمحال است. از سو م،یدر سفر هست شهیما که هم یشغل تیخاص

  .میشو یم کاریمجددا ب دیو بعد از ع ابدی یم شیافزا یو داخل یتور خارج دیدر فصول پرفروش مثل ع

 سال حل نشد 12بعد از   یگردشگر انیراهنما مهیب مشکل

کارگران هشت ساعت در  کهیکارگران است. درحال گریهم در اشتغال ما متفاوت از د یخاطرنشان کرد: ساعات کار مطهر

ً یتقر م،یبرو یبه تور یگردشگر یبه عنوان راهنما یما وقت کنند؛ یروز کار م و کار  میتور هست اریتمام روز در اخت با

حوزه  یاز فعاالن صنف یلی. خمیندار مهیو ب میکن یکار م یا به صورت پروژه هک میبه عنوان کارگر آزاد هست نی. بنابرامیکن یم

  .ستین یکه واقعا شدن میدیکارفرما تالش کردند اما فهم یاز سو مهیب یسال گذشته برا 12 یط یگردشگر



 

در  یگردشگر انیدسته از مشاغل گفت: قرار شد راهنما نیا یبرا یاسالم یمجلس شورا ریاخ ماتیبا اشاره به تصم یو

کرونا  وعیبرود که آن هم به علت ش یرح به صحن علنط نیا دیبه وجود آمده اما با یدیشوند. فعال ام مهیو... ب بافانیکنار قال

 یسخت طیشرا روزها نیا یگردشگر انی. واقعاً راهنمامیدار یو نه شغل میریبگ یکاریب مهیکه ب میدار مهیشد. االن نه ب لیتعط

  .گذرانند یرا م

اتفاقات  ن،یبنز یگذشته گفت: شغل ما االن نابود نشده بلکه بعد از گران یها ماه یکاهش مسافران ط ییبا اشاره به چرا یو

بود که  یکشور قطع شده بود، اوج مدت نترنتیکه ا یا کرد. در دوره جادیا یجد یها شغل ما چالش یرخ داد که برا یمتعدد

و به  میرا از دست داد ییزمان طال نی. عمالً ما امیشد یوارد مذاکره م یخارج نبه کشور با مسافرا یورود یتورها یبرا

کشور آرام نبود و مسافر  طیکم شد. شرا افتی یم شیکه آن زمان افزا رانیبه ا یورود یآن روزها تورها یها یعلت شلوغ

  .را انتخاب کند یگریکشور د یگردشگر یبرا داد یم حیهم ترج یخارج

 یمسافرت یلغو تورها یدمیاپ

 زین یگریاز اتفاق د یخدمات مسافرت یها اشاره کرده و گفت: آژانس یبر صنعت گردشگر ریاتفاقات اخ راتیبه تاث مطهر

هست در آن زمان  ادمیشوند.  مایسوار هواپ دند،یترس یدوره م نیبود. مردم در ا ینیاوکرا یمایضربه خوردند و آن انهدام هواپ

 کیهم  گرید یاز کشورها یورود یزمان تورها نینشسته بودند. در ا مایدر هواپ نفرشش  ایبه قشم داشتم که فقط پنج  یسفر

  .میخورد یاز ما کارگران روزمزد به مشکل برم یلیو خ شد یکنسل م کیبه 

کشور، بعد از آذرماه و در زمستان است. اما  یمناطق جنوب یکرد: فصل کار حیتصر یگردشگر انیراهنما یفعال صنف نیا

از خارج، بخش  یورود یمسئله را فراموش کرد که تورها نیا دینبا م؟یکرد یم دیچه با شد، یکم م یداخل یتعداد تورها یوقت

  .مدت کامال رو به کاهش بوده است نیدر ا آوربخش ارز نیهم هستند. ا رانیا یبرا یارزآور

 نیاز بازار چ یدوران تعداد اندک نیاعالم کرده بود. پس از ا زیداران ن آژانس هیاتحاد یرا همان زمان حت ها نیادامه داد: ا او

 ریاخ یها ماه یط میاگر بگو ستیاغراق ن طیشرا نیرفت. در ا نیکرونا از ب وعیمانده بود که آنهم بعد از ش یما باق یبرا

ً مرفه یتورها ی. حتشد نابود  ًعمال یصنعت گردشگر  یطیشرا چیو تحت ه گرفتند یم یجامعه در آن جا نیاروپا که عمدتا

 .کامال متوقف شد ریاخ طیبه خاطر شرا شد، یکنسل نم

 انیدیوح می: مرگزارش

۱۳۹۸/۱۲/۱۹  

 

 هییو قوه قضا وانی/ کارگران به د د؟یعدالت به کجا کش وانید ۱۷۹ابطال دادنامه  یدرخواست برا عاقبت

   سندینامه بنو

ماندن درخواست کارگران  جهینت یمولفه اشتغال کارگران است، از ب نیمهمتر ،یشغل تیامن نکهیبر ا دیبا تاک یبیحب نیحس

  .عدالت خبر داد وانید 179ابطال دادنامه  یبرا

خطاب به  یا کار استان تهران، در نامه یاسالم یکانون شوراها یحقوق تهیگذشته، کم یها در ماه لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یکانون هماهنگ ری)دب یبیحب نیعدالت شدند؛ حس وانید یعموم اتیه 179خواستار ابطال دادنامه  ه،ییقوه قضا سیرئ

 .است دهینرس ییبه جا هنوزدرخواست  نی: ادیگو یاستان تهران( م یشوراها

 سیابطال را به رئ ی: ما درخواست برادیگو یهرچه زودتر به درخواست کارگران پاسخ دهند، م یستیبا نکهیبر ا دیبا تاک یو

  .میا نگرفته یعدالت ارجاع داده است اما هنوز پاسخ وانیمحترم د استیدرخواست را به ر شانیو ا مینوشت هییقوه قضا

و  یشغل تیموقت، امن یدانستن قراردادها یکه با قانون 179هرچه زودتر نسبت به ابطال دادنامه  میدواریکند: ام یم دیتاک یو

 .برده، اقدام کنند نیسالهاست از بآرامش کارگران را 

 

 !شروع شد 72کارگران از سال  روِس یو کرونا

موقت، شروع به گسترش کرده است و تنها  یو با رواج قراردادها 72از سال  ،یجامعه کارگر روِس یکروناو ،یبیگفته حب به

 تیبا ماه یدائم در کارها یبه عقد قراردادها انیو الزام کارفرما 179مهلک، ابطال دادنامه  روسیو نیاز ا یریراه جلوگ

    .مستمر است

و بدون امضا و موقت رنج  دیسف یداشتند و از قراردادها یشغل تی: اگر کارگران امندهد یادامه م یفعال کارگر نیا

 لیتعد یاحتبه ر یاریامروز کارگران بس م؛یشد ینم یدر زمانه بحران کرونا، دچار بحران اشتغال و کارگر بردند، ینم

 .موقت کار است یشدن قراردادها یقانوناز اثرات همان دادنامه و  ل،یتعد نیکه ا شوند یم



 

 یها : در دههدیگو یکند، م ییحق را گدا نیا دیحق مسلم کارگران است و کارگر نبا «یشغل تیامن» نکهیبر ا دیبا تاک یو

کرونا  میدواریحق را به ما بازگرداند؛ ام نی، ا179عدالت با ابطال دادنامه  وانید میدواریحق را از ما ربودند و ام نیگذشته، ا

 .ندازندیب ریپاسخ به درخواست برحق کارگران را به تاخ نکهیا  یبرا نندنک یا و بحران کرونا را بهانه

و قرارداد  یشغل تیچراکه امن ستین یخبر  یگر نباشد، از دستمزد و حق تشکل و مطالبه یشغل نتیمعتقد است؛ تا ام یبیحب

 .است یهمه حقوق شغل نیریدائم، اصل ز

 نیاست که ا لیدل نیو به هم شوند یاخراج م یو رکود، به سادگ یکساد ی: کارگران قرارداد موقت، با کمکند یم دیتاک یو

 .اند که به خاطر کرونا، دچار رکود شده میهست یعیدر صنا یا فله یها لیروزها شاهد تعد

 

از دست رفته خود  یشغل تیامن یایاح ینباشند و برا تفاوت یکه نسبت به مساله ب خواهد یم یدر ادامه از جامعه کارگر او

 .اقدام کنند

 ه،ییدرخواست به قوه قضا ضهیمختلف، با نوشتن نامه و عر یها در استان توانند ی: کارگران مکند یم دیتاک انیدر پا یبیحب

سال به  انیها، قبل از پا درخواست نیا میدواریام وندند؛یراه به ما بپ نیعدالت شوند و در ا وانید 179خواستار ابطال دادنامه 

 برسد جهینت

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

گسترش روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران وبیکاری زحمتکشان براثرکرونا و دست روی دست 

 گذاشتن دولت

اجباری کارگران بدلیل شیوع ویروس کرونا  رو به گسترش است ودولت دست روی دست گذاشته روند اخراج ومرخصی 

 است.

روز گذشته اقدام به اخراج کارگران  10گزارشات رسانه ای شده حاکیست که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 

کرده اند وبخشی ازواحدها هم به کارگرانش اعالم  خود کرده اند وتعدادیشان هم کارگرانشان را به مرخصی اجباری اعزام

 کرده اند که قادربه پرداخت حقوق وعیدیشان نیستند.

کشور با موج جدیدی از بیکاری رو به رو شده است. همچنین بخشی از واحدهای تولیدی هم به نیروهای خود اعالم کرده اند  

را ندارند و تنها می توانند به آن ها به صورت علی الحساب،  که توان پرداخت مطالبات آن که شامل عیدی و حقوق می شود

 .پرداختی داشته باشند

 کارگرش خبرداد. 182اسفند،مدیرعامل آژانس هواپیمایی علی بابا از اخراج  14روز چهارشنبه 

 کارگرش خبرداد.80گشت هم ازاخراج  آژانس مسافرتی الی

مشهدازاعزام صدها کارگرهتل استان خراسان رصوی به مرخصی اجباری داران  رئیس اتحادیه هتلاسفند ، 18روز یکشنبه 

 خبرداد.

 های ساحتمانی متوقف و هزاران کارگر فصلی بیکارشده اند. فعالیت

 با تعطیلی بازار روزها بسیاری از دستفروشان ممر درآمدشان را ازدست داده اند.

 کسب وکارهای اینترنتی هم از رونق افتاده است.

که دولت  و وزارتخانه های کار وصنعتش برنامه ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در راستای حفظ جان همانگونه 

کارگران وخانواده هایشان بتصویب نرسانده وبه اجرا درنیاوردند در ادامه نسبت به بالتکلیفی معیشتی کارگران بیکارشده هم 

 روزه سکوت گرفته و دست روی دست گذاشته اند.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

  بی آرتی تهران به علت عدم پرداخت عیدی کارگران۷اعتراض چراغ روشن  رانندگان خط 



خط هفت بی آرتی که از مسیر راه آهن ) پایانه معین( به سمت پایانه افشار  4سامانه   اسفند ماه رانندگان 19امروز دوشنبه  

 .)چهاراه پارک وی(  در تردد هستند

ازسوی مدیریت به نشانه اعتراض بصورت خود جوش چراغ های اتوبوس هایشان را روشن بعلت عدم پرداخت عیدی 

 .کردند

در روزهای گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیریت شرکت واحد برای دیر کرد  پرداخت عیدی کارگران هشدار 

 . داده بود

به ویروس کرونا در این شرایط بحرانی همچنان به جابجایی  متاسفانه درحالی که این رانندگان با نبود اقالم پیشگیرانه ابتال 

شهروندان مشغول هستند اما مدیریت واحد از پرداخت بموقع عیدی این زحمتکشان خوداری کرده است و رانندگان وکارگران 

 .را با مشکالت عدیده ای روبرو کرده است

عیدی کارگران اعالم میدارد که بی توجهی به مطالبات سندیکای واحد ضمن هشدار مجدد به مدیریت برای عدم پرداخت 

 رانتدگان و کارگران واحد باعث ادامه اعتراضات رانندگان خواهد شد.

 برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

تهران نسبت به سطح نازل حقوق مقابل های دولتی  تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی و قراردادی بیمارستان

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

های دولتی تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  اسفند،جمعی از کارکنان شرکتی و قراردادی بیمارستان 19روز دوشنبه 

 .نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت درشهرک قدس تهران زدند

 

تجمع کنندگان خواهان افزایش حقوقشان همانند کارکنان رسمی و پیمانی بیمارستانهای دولتی برابر مصوبه اخیر هیات دولت 

 .بودند



یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت: تفاوت در پرداخت حقوق، کارانه و برخی مزایا به نیروهای بیمارستانها و 

 .رخی از آنها احساس تبعیض کنندمراکز درمانی موجب شده است ب

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

به  ادامه تجمعات اعتراضی آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت

 فروردین سال آینده برای جذب در آموزش و پرورش  ۲۲محرومیت از شرکت درآزمون 

آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی اسفند،جمعی از آموزشیاران و  19روزدوشنبه 

 ازهمکارانشان در سراسراستان به تجمعشان مقابل اداره کل آموزش و پرورش ادامه دادند.

 

بنابه گزارش رسانه ای شده، جمعی از آموزشیان و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد به دلیل آن چه 

قانون تعیین تکلیف آموزشیان نهضت در استان  17ماده  10نامند در خصوص عدم التزام به تبصره  ود آن را تبعیض میکه خ

 دست به اعتراض زدند.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

 کارفرمای كارگاه مبل سازى جنت بجنورد برای جان کارگران ارزشی قائل نیست

ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك محروم هستند. این کارگران كارگاه مبل سازى جنت بجنورد از مواد »

كارگران در شرایطى از ماسك محروم هستند كه در شرایط عادى به دلیل برشكارى چوب ها و گرد خاك حاصل از آن به 

ن خوددارى اما در این شرایط بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آ.طور دائم از ماسك استفاده میكنند

 «میكند.

نفر كارگر اهم از  18مشهد است. این كارگاه كه  -جاده بجنورد  7گزارش دریافتی:كارگاه "مبل سازى جنت" در كیلومتر 

استاد كار ، شاگرد ،منشى ، نیروى ادارى و فروشنده دارد. در این شرایط "شبه جنگ" به قول مسئولین، كه كرونا بخشى از 

ست. كارگران صنعتى به دلیل ازدیاد نفرات در محل كار و مراوده مستمر بین كارگران در خطر جامعه را درگیر كرده ا

بیشترى نسبت به دیگر اقشار جامعه قرار دارند. كه كارگران "مبل سازى جنت" بجنورد هم از این خطرات در امان نیستند. 

  .سرباز میزند اما متاسفانه كارفرما از ایجاد شرایط ایمن و بهداشتى براى كارگران

این كارگران از مواد ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك محروم هستند. این كارگران در شرایطى از ماسك 

محروم هستند كه در شرایط عادى در طى سال به دلیل برشكارى چوب ها و گرد خاك حاصل از آن به طور دائم از ماسك 

 .استفاده میكنند

بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آن خوددارى میكند. و حتى از شستشوى روزانه اما در این شرایط 

محیط كار و تنها سرویس بهداشتى كارگاه با محلول ارزان قیمت آب و وایتكس كه درخواست كارگران بوده است هم مخالفت 

 كرده و گفته است: نه نیرو این كار و نه وقتش را داریم.



۱۳۹۸/۱۲/۱۹ 

 

ادامه اعتراضات رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به عدم پرداخت حقوق وعیدی 

 وامکانات الزم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

 

همزمان با تجمع کارکنان این سامانه  ۶امروز بیستم اسفند ادامه اعتراضات چراغ روشن رانندگان سامانه 

  . پرداخت عیدی وحقوق ادامه دارددراعتراض به عدم 

خطوط بی آرتی شرکت واحد تهران در محل سامانه تجمع کردند و  6اسفند ماه تعدادی از کارکنان سامانه  20امروز سه شنبه

 .رانندگان این سامانه  همزمان با روشن کردن چراغ اتوبوس هایشان از همکاران معترض حمایت کردند

دی ودستمزد کارگران ورانندگان شرکت واحد از سوی مدیریت  ناکارآمد شرکت پرداخت نگرده تا اعالم این خبر هنوز عی 

 . است

همچنین مدیریت سامانه شش به جمع کارکنان معترض سامانه رفته و با وعده وعید از کارکنان خواستار بازگشت به سر کار 

کننده را هم از ناکارآمدی مدیریت میدانند و از شان بوده اما کارگران مشکالت  نبود ماسک ودستکش و مواد ضدعفونی 

ناتوانی مدیریت در تهیه تب سنجی که درتمامی ادارات برای پیشگیری و کنترل احتمالی کارکنان آلوده به ویروس کرونا در 

 .ورود به محل کار استفاده میکنند انتقاد کردند و خواستار پرداخت حقوق وعیدی شدند



در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و حقوق با چراغ های روشن مسافران را 4بی آرتی سامانه دیروز هم رانندگان خطوط 

 جابجا کردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

آرتی و در اعتراض به تاخیر در  تی در همبستگی با رانندگان خطوط شش و هفت بی آر رانندگان خط یک بی

 روشن کردندهایشان را  شنبه چراغ اتوبوس پرداخت عیدی و حقوق امروز سه

هایشان  شنبه بیستم اسفند در اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی و حقوق چراغ اتوبوس آرتی امروز سه رانندگان خط یک بی 

هایشان را روشن کردند.  آرتی نیز در همین رابطه چراغ اتوبوس را روشن کردند. همچنینین امروز رانندگان خط شش بی

شان را به تاخیر در  میرگاه سامانه شش با تجمع در مقابل ساختمان اداری اعتر اضصبح امروز کارگران توقفگاه و تع

 .پرداخت عیدی و حقوق اعالم کردند

هایشان را روشن  آرتی نیز در اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی و حقوق چراغ اتوبوس روز گذشته رانندگان خط هفت بی

 .کردند

گذشته خواهان پرداخت عیدی و حقوق رانندگان و کارگران در موعد مقرر شده  سندیکای کارگران شرکت واحد در چند روز

 بود و به مدیریت در خصوص آغاز دور جدیدی از اعتراضات در صورت تاخیر در پرداخت عیدی و حقوق هشدار داده بود.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

رانندگان بی آر تی شورای فرمایشی کار شرکت واحد درسامانه یک جهت خاموش کردن صدای اعتراض 

 . مدیریت ناکارآمد آمده است  به کمک

شرکت واحد موجب اعتراض رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد گردید  عدم پرداخت عیدی و دیرکرد حقوق کارکنان

 . رانندگان در اعتراض به دیر کرد پرداخت عیدی چراغ های خودشان را به نشانه اعتراض روشن کردند

انندگان سامانه یک هم درهمبستگی با همکاران خود اقدام به روشن کردن چراغ های اتوبوس ها  کردند این اسفند ر20امروز 

اتحاد رانندگان باعث گردید شوراهای فرمایشی کارفرمایی وارد عمل شوند ودر سامانه یک خط پایانه آزادی به تهرانپارس 

افته و هرگز در بدنه اتوبوسرانی هم تاکنون مشروعیتی نداشته اند این شوراها که  چندین ماه است تاریخ اعتبارشان پایان ی

برای خوش خدمتی به کارفرما رانندگان را تهدید میکردند اگر چراغ هایشان را خاموش نکنند اسامی آنها را به کارفرما اعالم 

 . میکنند

آمیز زده اند هرگز تسلیم تهدید وارعاب  سندیکااعالم میکند رانندگانی که بطور علنی و آگاهانه دست به اعتراضی مسالمت

شوراهای فرمایشی کار شرکت واحد نخواهند شد بهتر است این شوراهای ناکارآمد فعال فکری برای اعتبار پایان یافته خود 

 کنند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

در  / کروناشوند یکرد اما کارگران همچنان سر کار حاضر م لیبه کرونا مجلس را تعط ندهیچند نما ابتال

   کنند یحق سالمت را مطالبه م دستانیاست/ ته مهیفاقد ب کاران    ثبات یگرفتن از ب یحال قربان

 

 فِ یجزء وظا ر،یفراگ یِ اجتماع نِ یتام ،یقانون اساس 29: برابر با اصل دیگو یم یاجتماع نیپژوهشگر حقوق کار و تام کی

مکمل ارائه کند، نقش دولت را  مهیخدمات ب دیکه با یاجتماع نیاست که سازمان تام یدر حال نیدولت است. ا یتیحاکم

  .دار شده است عهده

 نیا« نشده است. تیمردم و مسئوالن رعا انیکرونا، عدالت م روسیمبتال به و مارانیدر درمان ب» لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

( سپای)ا «انیدانشجو یمرکز افکار سنج»و « تهران یشهردار یدفتر مطالعات اجتماع»مشترک  ینظرسنج نیدتریجد جهینت

 ی دهه کیکم از  که دست یاست؛ موضوع رانیعدالت در نظام سالمت ا ننشد تینشانگِر رعا ینظرسنج نیا جیاست. نتا

شناسان و  مورد توجه جامعه ژهیسخت خود بود، به و ی در حال شکستن پوسته یکه شکاِف طبقات یدرست زمان یعنی ش،یپ

 یگرفته نشد و حت یدبهداشت و درمان کشور ج انیقرار گرفت؛ اما توسط متول یاجتماع یها بیرفاه و آس ی ناسان حوزهکارش

  .بدتر هم شد تی، وضع90 ی دهه لیاز اوا« طرح تحول نظام سالمت» یبا آغاز اجرا



اقشار در  یبرا تیفیو باک گانیدرمان را ی دهنده نیکه حداقل تضم «ریفراگ ینظام درمان» چگاهیاست که ه یدر حال نیا

فرشاد . »امدیو... باشد، به وجود ن کاریدستفروشان، افراد ب مه،یمانند کارگران کم درآمد و بدون ب ،یطیمح یها بیمعرِض آس

 یحق افراد در دسترس ی دهنده نیتضم دیبا تیمعتقد است که حاکم ،یاجتماع نیپژوهشگر حقوق کار و تام «یلیاسماع

 یرا حق یاجتماع نیاز تام یمند بهره «یقانون اساس 29اصل »که  رانیدر ا ژهیباشد؛ به و یعادالنه به امکانات درمان

  .پردازد یبه شرح نقطه نظرات خود م رو شیپ یدر گفتگو یکرده است. و فیتوص یهمگان

درمورد  یاریبس یها یکشور، نگران یها استان یو گسترش آن به تمام رانیکرونا در ا روسیموج دوم و وعیزمان ش از

سالمت در مورد  ی شناسان و کارشناسان حوزه شده است. جامعه جادیا ستند،ین یا مهیب چیکه تحت پوشش ه یافراد تیوضع

 یها دستفروش و کارگر شاغل در کارگاه شتریو ب شود یم یابینفر ارز ونیلیم 11تا  10عده که تعداد آنها حدود  نیا تیوضع

 یها نهیکه شامل جبران هز هیپا یها مهیبه آنها خدمات ب دیکه دولت با کنند یاند و عنوان م هستند، هشدار داده کاریکوچک و ب

  نداشته است؟ یقیتوف نهیزم نیرا ارائه کند. چرا دولت در ا شوند یدرمان م

حقوق »در مورد  میخواه یکه م یکنم که زمان دینکته تاک نیبر ا دیمورد شفاف کنم، ابتدا با نیمواضع خود را در ا نکهیا یبرا

 فیبهداشت در تعار ی. سازمان جهانمیکن ییزدا ییسالمت آشنا ی در مورد مقوله جیاز فهم را دیابتدا با م،یصحبت کن« سالمت

از  یاست که وقت یحالدر  نیا ها؛ یماریسالم ماندن بدن در مقابل ب ،یعنیکه سالمت « کند ینم»خود در مورد سالمت، عنوان 

است  یدر حال نیا کنند؛ یمتفاوت در واژگان، ارائه م نشیمفهوم را با چ نی، غالب آنها هم«چه یعنیسالمت : »میپرس یافراد م

از  یدو تنها با برخوردار نیاست که ا یو روان یجسم تیسالمت و امن یبهداشت به معنا یکه سالمت از منظر سازمان جهان

شناسان  پزشکان و جامعه ،«یپزشک یِ شناس انسان» ی حوزه سالمت، متخصصان حوزه انیمتول نی. بنابراشوند یرفاه ممکن م

دارد. از  یو اجتماع یحقوق سالمت، دو بعد فرد یصورت کل دست بردارند. به ینزد افکار عموم ف،یتعر نیا ی از ارائه دیبا

  .کنم یخود را ارائه م لیمنظر تحل نیا

 یمطالبه جمع کیمرسوم وجود دارد، حقوق سالمت را صرفا به  فیآنگونه که در تعار توان یکه نم دییبگو دیخواه یم

  گرفت؟ دهیرا ناد یکوچک اجتماع یفروکاست و واحدها

کرد. در  ییگو یدر مورد سالمت کل  جامعه یاز افراد عبور کرد و برا توان ی. نمشود یم لیسالم تشک یسالم از اجزا ی جامعه

 ییمردم از کارها یوزارت بهداشت و افراد حاضر در ستادها، برا رانیکه مد مینیب یکرونا م وعیاز ش یمورِد نگران نیهم

افراد  نیکه از ا ستین یکرد؛ اما کس یریکرونا جلوگ روسیشدن و ییاز همه جا نها،با انجام آ توان یکه م ندیگو یسخن م

و  ستانیس «نیکپرنش» یها خانواده یبهداشت تیوضع ایشهرها  هیحاش یا رپلهیز یها کارگاه یبهداشت تیبپرسد: وضع

  کرونا انجام شده است؟ روسیاز ابتالء آنها با و یریجلوگ یبرا یبلوچستان چگونه است و چه اقدام

 ییدزدااند، بر گن اضافه شده ها یبه قبل« سرکوب کرونا» یکه برا ییها و دستگاه ها یوزارت بهداشت، شهردار رانیمد تمرکز

 خواهم یکار انجام شود؛ اما م نیا دیاست؛ البته که با یحمل و نقل عموم یها لهیدر معابر و خودروها و وس ،یکش روسیو و

اند و  مانده هیهاست در حاش جامعه که سال ریپذ ببیآس یدرمان به فکر سالمت اجزا وبهداشت  انیو متول رانیکه مد میبگو

   .ستندیاند، ن فراموش شده

را به  یدواریام نیسالمت ا ی مهیو ب یاجتماع نیمانند تام ه،یپا یها مهیدر کنار ب یتجار یها مهیب تیگذشته، فعال یها سال در

که قرار  یا مهیبود؛ ب نیسالمت هم هم مهینماند؛ شعار ب مهیبدون ب چکسیکه ه ییشوند تا جا مهیب یشتریوجود آورد که عده ب

تمام اقشار محروم  یسالمت را برا یها  نهیدر مناطق محروم را پرکند و پوشش هز یاجتماع نیسازمان تام مهیبود خالء ب

   نظام، موفق نباشد؟ نیاز ا یبانیموجب شده است که دولت در پشت ییها موفق نبود. چه خالء جتایجامعه ممکن کند؛ اما نت

افراد  رهیاساس، دا نیکنم. بر ا حیرا تشر «یاجتماع نیامت ی هینظام چند ال» د،یحوزه ابتدا با نیا یها خالء حیمنظور تشر به

اول تا سوم، عبارتنداز:  ی هیاز ال بیکه به ترت میدار هیقالب، سه ال نیاز حقوق سالمت متفاوت است. در ا یدر برخوردار

اول،  ی هیال. در «یو تجار یلیتکم یها مهیب ی هیال»و   «هیپا یها مهیب ی هیال» ،«یاجتماع یها مساعدت ی هیال»

و مشموالن  یتوانمندساز رقابلیافراد غ ه،یال نیدولت است؛ چراکه در ا یتیحاکم فیجزء وظا ،یدرمان یرسان خدمات

  .قرار دارد یتوانمندساز یها طرح

 تهیدرصد حداقل دستمزد است. کم 40تا  0 نیاست که درآمد آنها ب نیقرار دارند ا هیال نیکه در ا یافراد یاصل ی مشخصه

 نیرا به ا یاجتماع یها تیو ارائه حما یپرداخت مستمر فهیوظ کنند، یم افتیکه از دولت بودجه در یستیامداد و سازمان بهز

 نی. در اشد یم ینیب شیپ یساز و کار دیبا نیارائه کنند؛ بنابرا یفه ندارند که خدمات درمانیکدام از آنها وظ چیدارند اما ه هیال

 دیبا ،ییاول بگذارد. از سو ی هیال اریمناسب را در اخت یو خدمات درمان تیفیمناسب و با ک یدارد داروها فهیقالب، دولت وظ

که برگرفته از حقوق  یاز نگاه انسان یو برخوردار یپزشک قاخال تیرا با رعا هیال نیبه مشموالن ا یخدمات درمان ی ارائه

  .دافراد را هم حفظ کر یخصوص میبشر هستند، توام و حر

   هستند؟ یو شغل یاجتماع یها  اول قرار دارند، متعلق به چه گروه ی هیکه در ال یافراد



درآمد و  گردها، کشاورزان کم زباله ،یو شهر ییکم درآمد روستا یها بازنشسته ،یررسمیاول، کارگران اقتصاد غ ی هیال در

 نان،یکپرنش ،یشهر نانینش هیدستفروشان، حاش ان،یمعتادها، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، مددجو ،یکارگران فصل

 دیها، با گروه نیبه ا یو... قرار دارند. ارائه خدمات درمان یها، کارگران جنس تیاقل ،یاتباع خارج ها، یها، زندان گورخواب

مشخص انجام  یبند باشد و در زمان یاجبار دیپزشکان با یبرا ها  نهیرا توامان داشته باشند. معا یریدر فراگ تیو کفا یریفراگ

  .مند باشد ضابطه یعنیشود؛ 

  نیقرار دارند. هم  و... یروح ،یعفون ،یقارچ ،یروسیو یها  یماریجامعه در معرض ب یها ه از تمام گروه شیها ب گروه نیا

چراکه  رد؛یگ یم یقربان ترشیب یاجتماع یها  تیاول حما ی هیگرفتن است، از ال یکرونا در حال قربان روسیامروز هم که و

که شب تا صبح را در  ی. به طور مشخص، کارگِر مهاجردانند یاز آن م یادیز زینکه چیدارند و نه ا ینه بهداشت فرد نهایا

 ییها روسیراحت به و تواند یقرار دارد و م یماریدر معرض ب شتریب گذارند، یم یشهر یو فضاها یعموم یها خوابگاه

  .یخارج ایباشد  یرانیکارگر ا نیکه ا کند، یهم نم یمانند کرونا مبتالء شود. تفاوت

که از  یپرشک یها  یمهم است. در ضمن بررس اریبس یدرمان مهیها از پزشک و ب گروه نیا یخاطر برخوردار نیبه هم

 یشناسان برا جامعه تیچراکه در نها رد؛یقرار گ یادار یها مورد سانسور دستگاه دینبا رد،یگ یآنها صورت م تیوضع

افراد و اطالعات  یشخص میحر نکهیدارند؛ البته بدون ا ازین اتاطالع نیبه ا یاجتماع یها بیآس تیو کم تیفیک یابیارز

   .رندیآنها مورد تعرض قرار گ یفرد

   .گره خورده است «یاجتماع تیامن»برخوردار است چراکه با  یفراوان تیدوم هم از اهم هیال

غرامت  ،یکاریب یچون درمان، پرداخت مقرر یکه خدمات هیپا مهیبا ارائه ب «یاجتماع نیسازمان تام»حال حاضر  در

اول هم که  هی. البته در الکند یم یبانیدوم را پشت هیال رد،یگ یو... را دربرم یو از کارافتادگ یبازنشستگ یدستمزد، مستمر

هم پشتوانه آن  «یقانون اساس 29اصل »وجود داشته باشد.  دیبا هیپا مهیو ب یاعاجتم نیتعهدات دولت قرار دارد، موضوع تام

 نِ یتام ،ی. برابر با قانون اساس«یاست، همگان یحق یاجتماع نیاز تام یمند بهره»کرده که  دیاست؛ آنجا که قانونگذار تاک

ببرد؛  یاجتماع نیآحاد جامعه را تحت پوشش تام دیدولت است. دولت با یتیحاکم فیتماما جزء وظا ر،یفراگ یِ اجتماع

هم  مهیدفترچه ب یکارها وجود دارند که حت ثبات یکولبرها، ب ،ینترنتیها، رانندگان ا نفر مانند دستفروش ها ونیلیم کهیدرحال

 لیدر تحلهرچند  شوند؛ یشامل حالشان نم «یاجبار مهیب»خدمات  گنجند، ینم« کارگر»مرسوِم  فیندارند و چون در تعر

 یمحصول ی اما در حال ارائه ست؛یوابسته به کارفرما ن شان شتیکار هستند و مزد و مع ثبات یها آزاد کار و ب گروه نیا ،ییانه

   .کار خود هستند یرویفروش ن یبه ازا یخدمات ای

توانمند  ییتوانا یدارا ی مرسوم افراد را به دو دسته فیو طبق تعر دیکرد یاول اشاره به موضوع توانمندساز هیبحث ال در

 نیصورت انجام شده است؟ اصال چرا به ا ییها دسته بر اساس چه ضرورت نی. ادیکرد میامر تقس نیشدن و ناتوان در ا

  م؟یدار ازین ز،یتما

 نیدرصد حداقل مزد، درآمد دارند؛ بنابرا 40تا  0 نیاست که ب نیاول ا هیمشموالن ال ی که اشاره کردم، مشخصه همانطور

افراد از  نیا یعنی شود؛ یگفته م «یاجتماع یها مساعدت ی هیال» ه،یال نی. از آنجا که به ابرند یفقر مطلق به سر م رخطیز

 یدارا ای ستندین  تیولمعل یدارا ایتوانمند شدن هستند،  ییتوانا یکه دارا یشوند. افراد یمند م بهره یتیحما ینهادها یها کمک

 ییوارد بازار کار شوند و خود را از فقر مطلق رها ط،یبا آموختن مهارت و فراهم شدن شرا توانند یو م ستندین دیشد تیمعلول

  .بخشند

 رند،یگ یمرسوم کارگر قرار م فیدر تعر نکهیو به سبب ا شوند یدوم م ی هیعده پس از ورود به بازار کار وارد ال نیا

قرار  «یخط فقر نسب» ریدوم ز ی هیمند شوند. افراد حاضر در ال بهره یاجتماع نیتام یاجبار مهیب یایاز مزا توانند یم

درصد حداقل دستمزد درآمد دارند؛  100تا  40 نیب ،یاجتماع نیتام ی هیچند ال ممرسوم در نظا فیچراکه بنابر تعر رند؛یگ یم

بلکه  رند؛یدوم قرار گ هیدر ال شوند، ی، کارگر محسوب م«قانون کار» فیکه با تعر یوجود ندارد که تنها افراد یالبته الزام

 یها یرانندگان تاکس ،«گیگ کارگرانِ »کار،  ثبات یب ،یمجاز یکه به عنوان دستفروش، فروشنده در فضا یتمام افراد

 یاجبار مهیمشمول قانون کار، مشمول ب فرق که کارگران نیبا ا رند؛یگ یقرار م فیتعر نیو... قرار دارند، در ا ینترنتیا

 تمحروم هستند و تنها در صورت پرداخ یو بازنشستگ یدرمان مهیاز داشتن ب جهیکه در نت شوند، یدوم نم ی اما دسته شوند یم

  .رندیگ یقرار م یاجتماع نیاز خدمات سازمان تام یبخش ایحرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش تمام،  ای ییفرما شیخو مهیحق ب

دولت  یتیحاکم فیدرمان و... جزء وظا ،یبازنشستگ ،یکاریشامل خدمات ب یاجتماع نیاز تام یمند که بهره ست یدرحال نیا

  .است

 29که اصل  یهمان مورد یعنیبه آحاد جامعه شکست خورده است؛  ، هیپا ی مهیو ب یاجتماع نیدر ارائه خدمات تام دولت

خود را از  یمعنا دولت پا نیقبول کرده است. به ا ،یاجتماع نیرا سازمان تام فهیوظ نیکرده است. ا دیبر آن تاک یقانون اساس



 ،یررسمیشکسِت دولت، متوجه کارگران شاغل در اقتصاد غ بِ یاست. آس دهیکنار کش 29و اصل  ،یاجتماع نیتام ی حوزه

  .شده است ها تیو اقل یارگران جنسک یکاران، کولبران، کودکان کار، مهاجران، حت ثبات یدستفروشان، ب

  کنند؟ یآمارها چگونه قضاوت م 

هزار و  541و  ونیلیم 1و  یستیهزار خانوار تحت پوشش سازمان بهز 530سازمان برنامه و بودجه،  97اعالم سال  برابر

سازمان  یهزار خانوار در صف مساعدها 365از  شیحال، ب نیامداد هستند. در هم تهیخانوار تحت پوشش کم 500

 1، در مجموع، 97هستند. پس تنها تا خرداد سال  یستیبهزهزار خانوار در صف انتظار سازمان  310از  شیو ب یستیبهز

د امداد اعالم کر تهیکم دیجد سیرئ ،یاریبخت ی، آقا98خانوار تحت پوشش بودند اما مهرماه سال  500هزار و  594و  ونیلیم

  .اند شده افههزار خانوار اض 650نهاد هستند که تنها در دو سال گذشته،  نیخانوار تحت پوشش ا ونیلیم 2از  شیکه ب

دو  نیخانوار تحت پوشش ا ونیلیم 3از  شیب ،یستیسازمان بهز انیبه تعداد مددجو یچند هزار نفر شیدر نظر داشتن افزا با

قرار  یاجتماع یمساعدها هیخانوار در ال ونیلیم 4در صف مساعد، حدود  ینهاد هستند که در صورت اضافه شدن خانوارها

ارقام به کنار، هزاران  نیاول قرار دارند. ا ی هیکشور در ال تینفر از جمع ونیلیم 20تا  10 نیطور متوسط ب . بهرندیگ یم

دوم  ی هیآور خانواده، از ال نان ادیمرگ سرپرست خانوار و اعت ای تیزلزله، معلول ل،یس ،یچون خشکسال یلیخانوار هم به دال

 .اند به سراغ آنها نرفته یتیحما یادر کشور وجود ندارد، نهاده یجامع یاند، اما چون بانک اطالعات  سقوط کرده

شود. در  لیتبد گذران استیبه مسئله اول س دیو با ستین بردار یاول، شوخ هیاز ال ریفراگ یا  مهیب تیموضوع حما نیبنابرا

حداقل دستمزد سال  ریکارگران کشور، در ماه ز تینفر از جمع ونیلیم 6دولت، حدود  یسخنگو ،یعیرب یضمن به گفته آقا

  .اول اضافه کرد ی هیبه ال دیعده را هم با نی. استندیهم ن مهیو ب کنند یم افتی، در98

 نیبه اقشار محروم، شکست خورده است. در ا یدرمان مهیو ب یاجتماع نیتام  ارائه نهیکه دولت در زم دیاشاره کرد شما

   اند؟  موثر بوده یچه عوامل نه،یزم

مانند  یاجتماع یها بیدر معرض آس یها گروه ر،یپذ تیو اقل ریمهاجرپذ ینکته را درنظر داشته باشد که در کشورها نیا اول

درآمد تحت نظارت ادرات  العالج، سالمندان کم صعب مارانیمهاجران، کودکان، ب کاران،یب ،یررسمیغکارگران بازار کار 

و  یمنظم پزشک یها و چکاپ شوند یم گانیرا یخدمات درمان افتیدر مشمولو سالمت هستند. آنها  یامور اجتماع یمحل

 یتیحاکم فیاز وظا یکیانجام و به عنوان  یاجتماع نیهمه در قالب نظام تام نهای. اشود یدر مورد آنها انجام م یروان پزشک

  .شود یها انجام م دولت

ها در انجام  که دولت مییبگو میتوان یتنها م م،یکن سهیکشورها مقا نیبا ا تیخودمان را از لحاظ وضع میاگر بخواه نیبنابرا

چند  یاند؛ هرچند که در قالب پرداخت مستمر  را فراموش کرده یاجتماع نیاند و نظام تام خود شکست خورده یاجتماع فیوظا

خانوار  کی یبا در نظر گرفتن تمام اضافات آن برا تیرقم در نها نیاما ا دهند یقرار م شخانواده مستمند را تحت پوش ونیلیم

 یهزار تومان 700رقم  یکه حت یمبالغ رسد یهزار تومان م 208نفره به  کیخانوار  یهزار تومان و برا 516نفره، به  5

که  یفقر بوم یریگ به شاخص اندازه میا  نستهنتوا یحت یعنی دهد؛ یاعالم شد، پوشش نم 96را هم که سال  «یخطر فقر مل»

  .میشو کیکرده، نزد نییخود تع یدولت برا

که موجب شده است،  یهم محروم هستند؛ امر یدرمان مهیاز ب شت،یمحروم از اسباِب مع یها گروه ط،یشرا نیدر ا حال

و  یاجتماع  ِبیهم برابر آس یماریقرار دهد؛ ب ها یماریاز همه در معرض ب شیو آنها را ب ردیقرار نگ شیشان مورد پا سالمت

نبودن  یها در کاف گروه نیبه ا هیپا مهیو ب یاجتماع نیاما، علل شکست دولت در ارائه خدمات تام یفقر است. به صورت  کل

ها  اما دولت شود؛ یخانوارها خالصه م یشتیمع تیجامع از وضع یاطالعات گاهیبودجه و نبود پا حیدر لوا ییااعتبارات فقرزد

 یها گاه سکونت شیافزا مان،در یها نهیهز شیازجمله، افزا کنند؛ یشکست خود دست و پا م یبرا یگرید هاتیتوج

ها به حقوق سالمت نگاه  که دولت رسد یفقرا. به نظر م انیدر م ها یماریب ینرخ طالق و برخ شیافزا ،یررسمیغ

   .تعهدات خود را انجام ندهند توانند یم نگونهیدارند؛ چراکه ا انهیگرا لیتقل

 

 نیا جادیدر ا کشد، یرا به دوش م یاجتماع نیدولت در حوزه تام یتیهم که بار تعهدات حاکم یاجتماع نیسازمان تام وجود

   .موثر بوده است اریبس انهیگرا لینگاه تقل

و  سازد یو درمانگاه م مارستانیکه هم ب ندیب یم یاجتماع تیامن ی موثر در حوزه یگریرا باز یاجتماع نیسازمان تام دولت

در  یاجتماع نیسازمان تام نکهی. دولت از ادارد یدوشش برم یدرمان را از رو یها نهیاز هز یبخش اعظم نکهیهم ا

کار را انجام دهد؛ در  نیا ستیچرا که خودش مجبور ن کند؛ یاستقبال م سازد یدور دست درمانگاه م یها و شهرها شهرستان

     .است یو امکانات درمان رساختیز نیتام قایدولت دق فیکه وظا یحال

بخش  نیدر ا ییها یماندگ وجود داشته باشد؟ چه عقب دیبا یقرار دارند، چه الزمات یو تجار یلیتکم یها مهیسوم که ب هیال در

  وجود دارد؟



ها،   با کارگاه یجمع اما به صورت قرارداد دست کنند؛ یرا ارائه م یلیتکم مهیخدمات ب یو تجار یخصوص یها مهیب رانیا در

کوچک  یها نفر کارگر داشته باشند و با کارگاه 50 یکه باال دهند، یها را پوشش م قالب، صرفا آن دسته از کارگاه نیآنها در ا

 .بندند یقرارداد نم

 نیمانند تام ییها که سازمان میبگو دیبا« وجود داشته باشد؟ دیسوم با ی  هیدر ال یچه الزامات»پرسش که  نیپاسخ به ا در

بپردازند تا تمام  یلیتکم مهیخدمات ب ی صرفا به ارائه دیبا ه،یپا ی  مهیب ی دولت در حوزه یتیباتوجه به رسالت حاکم یاجتماع

را  یتوقع نیپوشش داده شود؛ البته دولت هم چن مهیتوسط ب ،یلیو چه در سطح تکم هیمردم چه در سطح پا یمات درمانخد

اول را، بر گردن سازمان  ی هیال یدوم و حت هیال یِ تیاما در عمل تعهدات حاکم کند؛ یم جادیا یاجتماع نیسازمان تام یبرا

دولت خوب  کهیاول درمان کشور باشد؛ درحال فدر ص «یاجتماع ِس یپل»انداخته است تا سازمان به عنوان  یاجتماع نیتام

اند،  ه به دست آمد مهیحق ب افتیکه از محل در شدگان مهیرا از منابع ب یمراکز درمان یاجتماع نیکه سازمان تام داند یم

  .سازد یم

  .افتاد ها مهیدستمزد پزشکان و پرستاران بر گردن ب شیدرمان و افزا یها نهیهز شیافزا نیسالمت هم بار تام مهیبحث ب در

 یاز منابع عموم دیکه با ییها نهیپرداخت کردند؛ هز گر مهیب یها طرح تحول سالمت را سازمان یها نهیاز هز ییباال زانیم

درمان  یها نهیمان کشور، از باال رفتن بار هزدر کننده نیتام نیبه عنوان دوم یاجتماع نینمونه سازمان تام یبرا شد، یم نیتام

درخشان، معاون سابق درمان  یدارم که آقا ادیسالمت رقم خود، متضرر شد. به  ظامطرح تحول ن یکه از پس از اجرا

اضافه شده است که  یاجتماع نیدرمان تام نهیتومان به هز اردیلیهزار م 20سال،  5 یط»گفتند که  یاجتماع نیسازمان تام

  «.است ودهطرح تحول  سالمت ب نیو همچن ارانهینرخ ارز، حذف  یساز کسانیآن  لیاز دال یکی

که  دیرس یی. کار به جادیرا وسط کش گر مهیب یها سازمان یمورد هم تعهدات خود را انجام نداد و پا نیدولت در هم نیبنابرا

 یسابق بهداشت هم به خاطر ناتوان ریوز یهاشم زاده یقاض یشد و آقا دیمنابع شد یطرح تحول نظام سالمت دچار کسر

 یباال گرفت که آقا نقدریبر سر طرح تحول ا یاسیطرح استعفا داد. اختالفات س یِ اردیلیچند هزار م یها نهیهز نیدولت در تام

   «.طرح از اول اشتباه بود نیا»مجلس، گفت:  سینائب رئ ان،یپزشک

 شانیکه ا آمد یشده بود. از ظاهر امر هم برم لیدولت تبد کیخود به  یهاشم زاده یقاض یآقا ی بهداشت در دوره وزارت

تصور  یهاشم زاده یقاض یآقا یدر دولت موجب شد که برا زیندارند. چه چ یدولت از طرح تحول اعتقاد یبانیبه پشت گرید

 شود؟ جادیدولت مستقل، ا کیشدن وزارت بهداشت به  لیتبد

 جادیرا ا تیذهن نیا یو یآرام آرام برا گرفت، یدولت از طرح تحول سالمت صورت م ی که در خارج از بدنه ییها تیحما

برعهده  فشیرا راه انداخت که تکال یا مهیب شان،یکند. متاسفانه ا جیاش بس برنامه یاجرا یکشور را برا تواند یکرد که م

را  یلیتکم مهیدولت، خدمات ب تیمسئول یاصل ی حوزه یعنی ه،یپا مهیب یجا به دیکه با یبود؛ سازمان یاجتماع نیسازمان تام

 یها گاهیطرح تحول روشن شده است، دولت نبود اعتبارات، نبود قانون مشخص، نبود پا فیارائه کند. حاال هم که تکل

 انیسالمت سالمندان و مصرف الکل و مواد مخدر در م نیضعف در تام رانه،یشگیپ یکردهایضعف در رو ،یاطالعات

 یاجتماع یها مساعدت هیال یعنیاول،  ی  هیال یدرمان برا نیجامعه را بهانه قرار داده است تا وارد تام ریپذ بیآس یها گروه

  .ردیدوم را بپذ ی هیدر ال یاجتماع نیبخواهد تعهدات سازمان تام نکهینشود، چه برسد به ا

بوده  رگذاریهم تاث رد،یگ ینشات م «یامر اجتماع»نسبت به  یتفاوت یب ینگرش حاکم بر اداره اقتصاد کشور که از نوع احتماال

   .ندیگو یسخن م رامونشیپ یها تیشناسان از عدم درک و دور شدِن دولت از واقع است؛ چراکه امروز جامعه

و کادر  یپرستار یروهاین یساز درمان، ارزان یسپار برونسالمت،  یساز ییدانش، کاال یساز یینگاه کالن کاال کی در

به  یا هیریو خ یشیاز نگاه فرما یبرخوردار ،یخدمات درمان تیفیکاهش ک ،یپرستار یروهایکاهش دستمزد ن ،یدرمان

و  زیست تیاقل یها نگاه ،یبه اتباع خارج یستیونالیمردم(، نگاه ناس انیبرنج م یها سهیک عی)توز ییو فقرزدا یشتیمسائل مع

با  یقطع همکار ،یستیامداد و سازمان بهز تهیمانند کم یتیحما ینهادها تیبه مسئله سالمت، انحصار در تول یجنس

نرخ تورم و  شیافزاو در کنار آن  افتهیسازمان  ی، عدم اعتماد و استقبال از مشارکت مدن(NGO) مردم نهاد یها سازمان

نگاه  ی هیرا در سا زینگاه نکند، و همه چ یحق همگان کیاند که دولت به سالمت به عنوان  شدن پول موجب شده ارزش یب

   .مقوله ببرد نیخود به ا یطبقات

 

سالمت شده است؟  ی در ساحت حوزه یچه اندازه موجب گسست طبقات د،یکن یم ادی «یساز ییکاال»که از آن با عنوان  یمر

 رگذاریمعاش آنها تاث تیمحروم و امن یها هیسالمت تا چه اندازه بر رفاه ال ی در حوزه یشکاف طبقات دیبدانم تشد خواهم یم

  بوده است؟

 یها جنبش توانند یهستند که م ییروهاین نیتر از مهم یکی ییو روستا یشهر دستانیاست که ته ینکته ضرور نیبه ا توجه

را  دستانیته یاجتماع تیعامل تواند یکشور، م کی یاقتصاد طیمتشکل به وجود آورند. شرا یمتشکل و حت مهین یاجتماع



متشکل شدن، مورد توجه  رید رغم یعل دستانی. تهبرد ینم نیرا از ب یاجتماعمشارکت  هیفقر الزاما روح نیکند؛ بنابرا تیتقو

  .کاستیآنها از سند یمند با آن مواجه هستند عدم بهره دستانیکه ته یقرار دارند. مشکل یاسیجوامع س

 قیخود را از طر یها  حق سالمت را مطالبه کنند و خواسته توانستند، یبرخوردار بودند، م کایسند لیاز قدرت تشک نهایا اگر

و... به عنوان  یرع کشاورزها، مزا که در کارخانجات، کارگاه دستانیکه آن دسته از ته مینیب یاعالم کنند. متاسفانه م کایسند

باشد و خواست آنها را  شانیرا ندارند که صدا ییکایسند شوند، یکه دچار حادثه م یزمان یحت کنند، یکارگر ساده کار م

که چند  دینیب یم یباشد. شما وقت یکرونا هم مثال خوب دی. شاشوند یکنار گذاشته م یخاطر به راحت نیکند. به هم یندگینما

مجلس به  ندهیکه چند نما یزمان ایاز آنها پرداخت؛  تیاآمد و به حم دانیآنها به م بانیپشت ی پزشک، دچار کرونا شدند، طبقه

 یو... حام یو فصل یشد؛ اما کارگران شاغل در کارخانجات، کارگران ساختمان لیشدند، مجلس تعط ریدرگ روسیو نیا

 میخواه یاگر م نیاست. بنابرا نیچن زیکند. در مورد پرستاران ن یزن از موضع قدرت چانه آنها یرا ندارند که برا یقو یصنف

اجازه متشکل شدن  دیبا م،یدارند، داشته باش یو جمع یفرد ی حقوق که جنبه گریحقوق سالمت، و د نیتضم یبرا ییربنایز

حق  ،یاز اصناف قو یبا برخوردار دستانیکالم، ته کی. در میاوریبه متن ب هیو آنها را  از حاش میرا صادر کن دستانیته

  .کنند یسالمت را مطالبه م

 یعابد امی: پگفتگو

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پومر نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری ساوه برای 

 دومین روز متوالی

در شهر  مبلمان و لوازم اداری واقع کارگران کارخانه پومرتولید کنندهاسفند برای دومین روز متوالی، 20روز سه شنبه 

صنعتی کاوه شهرستان ساوه برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  دست به تجمع مقابل فرمانداری  شهرستان ساوه 

 زدند.

 

فسه بندی انبار و همچنین ملزومات دفتری مبلمان و لوازم اداری ، سیستم های ریلی و ق یکی از کارگران  این واحد تولید کننده

و پروپیلن به خبرنگار رسانه ای گفت: طی دو سال اخیر کارگران بارها و بارها به نهادهای مختلف اعم از فرمانداری، اداره 

تنگنای  اند و بخاطر مشکالت شدید خانوادگی و مالی و کار، دفتر نماینده مجلس، خانه کارگر و دفتر امام جمعه مراجعه کرده

 .هیچ  حمایتی از آنها صورت نگرفته است  مراجعه کرده اند ولی تاکنون

های صورت گرفته  وی افزود: کارفرمایان به راحتی نسبت به وضعیت اسفبار ما بی تفاوت هستند. بارها با نامه نگاری

 .ت نگرفته استخواستار احقاق حقوق خود و مطالبات مان شده ایم، اما هیچ توجهی از سوی مسئوالن صور



 .وی درخاتمه گفت:آنها در روزهای اخیر به بهانه شیوع ویروس کرونا از کار اخراج شده اند

یکی دیگر از کارگران کارخانه پومرگفت: ما حدود چهل نفر هستیم که متاسفانه بخاطر عدم توجه کارفرما و حمایت نشدن از 

مان که همان  بسیار شدید اقتصادی بخاطر پرداخت نشدن مطالباتطرف نهادهای مختلف حدود دو سال است که با مشکالت 

کنیم تا آنجاکه مشکالت اقتصادی بعضا  حداقل حقوق کارگری است مواجه هستیم و شرایط اقتصادی دشواری را سپری می

 .منجر به اختالفات خانوادگی شده است

ساله هستند 20الی  15ن شرکت دارای سابقه کار باالی یکی دیگر از کارگران این کارخانه نیز گفت: بسیاری از کارگران ای

ماه حقوق و دستمزد ماهانه  15ایم و در مجموع  ای  که سه سال است عیدی دریافت نکرده ها حقوق معوقه دارند، به گونه و ماه

 .از شرکت طلب داریم که مربوط به دوسال اخیر است

نه کارگران را در سازمان تامین اجتماعی ثبت نکرده است و این در وی افزود: متاسفانه کارفرمای شرکت لیست بیمه ماها

ایم و تولید در کارخانه جریان داشته است. کارفرما بارها به  اسفند ماه سال جاری ما مشغول به کار بوده 14حالی است که تا 

 .ما قول و وعده پرداخت حقوق را داده اما عملی نشده است

شکایت به دستگاه قضائی گفت و افزود: در همین رابطه شکایتی در دادگستری شهرستان یکی دیگر از کارگران از طرح 

 .مطرح شده و در حال رسیدگی است

 .او ادامه داد: کارفرما پس از اطالع از این اقدام قضائی به یکباره آنها را از شرکت اخراج کرده است

کارگران صادر و بطور قطعی اخراج شویم در حالی که تا هفته  وی افزود: با اعالم کارفرما قرار است تا آخرماه پایان کار

قبل مدعی بود که بخشی از مطالبات)به میزان چهارماه حقوق( پرداخت خواهد شد و اصال مسئله اخراج و پایان کار نیز 

 .مطرح نبود

چ واحد تولیدی و صنعتی در ای بیش نیست چرا که هی وی در پایان گفت: اخراج کارگران به خاطر شیوع ویروس کرونا بهانه

 .ساوه به خاطر کرونا تعطیل نشده و کارگران آن اخراج نشده اند

بنا برآخرین گزارشات منتشره، فرمانداری ساوه پس از تجمعات اعتراضی این کارگران گفت:در جلسه ای با حضور معاون 

ی، مشکالت کارگری شرکت پومر مطرح و هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و برخی مدیران استانی و شهرستان

 .کارفرمای این واحد تولیدی مکلف به برآورده شدن مطالبات کارگران شرکت شد که متاسفانه تاکنون محقق نشده است

وی افزود: براین اساس در جلسه پنجشنبه این هفته کمیسیون کارگری که با حضور مدیران و نماینده کارگران برگزار و 

 ان مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.مطالبات کارگر

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

 رفتگران در معرض ابتال به کرونا قرار دارند«/ پوشان ینارنج»بابت جان   ینگران

   



 
 

ها در معرض  گروه ریاز سا شیب کنند، یم تیفعال یهستند و در معابر عموم یمانکاریاز آنجا که عموماً پ یشهردار رفتگران

  .کرونا قرار دارند

  

 یمانکاریشرکت پ نیاز چند یکیرفتگر در شمال غرب تهران است که طرف قرارداد با  کی لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یکه به اندازه کاف ست یدرحال نیو ا میکن زیها را تم چند ساعت معابر و کوچه یروز می: مجبوردیگو یاست. او م یشهردار

 .دهند یما قرار نم اریدر اخت یپزشک زاتیتجه

 

خواستار کاهش ساعات  شوند، یام و اگر مبتال شوم، همه خانواده مبتال م من پدر خانواده نکهیا انیبا ب ،یرفتگر شهردار نیا

و  ها ابانیاستفاده شده را در سطح خ یها آلوده و دستکش یها از مردم، ماسک یرفتگران شد و گفت: متاسفانه برخ یکار

سروکار  ها یآلودگ نیاست و ما هر روز با ا یآلودگ یجا پراکنده است، منبع اصل همهها که  زباله نیا کنند؛ یمعابر رها م

 .میدار

ما  یها ها را کاهش دادند، ساعت کار ما را کم نکردند. خانواده که ساعات کار کارکنان اداره یآن زمان ی: حتدیگو یم او

ً حداقلمسئوالن به فکر ما  میدواریو ام برند یبه سر م یهمواره در نگران و  میهست ریبگ هم باشند. ما رفتگران، عموما

 .ماست عهدهشهر بر یکارها نیتر و خطرناک نیتر سخت

انجام شده  یرفتگران و کارگران شهردار یکه برا یا رانهیشگیشهر تهران درباره اقدامات پ ینژاد بهرام، عضو شورا زهرا

سر و کار دارند، اما از  مانکارهایافراد با پ نیو ا ستیارتباط ن با رفتگران در میبه صورت مستق یشهردار»است، گفته است: 

است که به  نیا مانکارانیخصوص به خرج داده است. از ملزومات کار پ نیدر ا یادیوسواس ز یهمان ابتدا شهردار

 دیکرونا هم تاک روسیلباس، دستکش و ماسک مناسب بدهند. در حال حاضر و در مورد و یرفتگران و کارگران شهردار

ن افراد انجام شود و یالزم در محل اسکان ا یها یشده که حتما ضدعفون یادیشده است و سفارشات ز شتریب اریبس یشهردار

 «.ردیقرار گ ارشانیشده هم در اخت ادی لیوسا

 

 شتریب مانکارانیبر نظارت بر عملکرد پ ایو  ابدی یکه چرا ساعات کار رفتگران کاهش نم ستیحال مشخص ن نیا با

 !شود؟ ینم

ها در معرض  گروه ریاز سا شیب کنند، یم تیفعال یهستند و در معابر عموم یمانکاریاز آنجا که عموماً پ یشهردار رفتگران

  .کرونا قرار دارند



  

 یمانکاریشرکت پ نیاز چند یکیرفتگر در شمال غرب تهران است که طرف قرارداد با  کی لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یکه به اندازه کاف ست یدرحال نیو ا میکن زیها را تم چند ساعت معابر و کوچه یروز می: مجبوردیگو یاست. او م یشهردار

 .دهند یما قرار نم اریدر اخت یپزشک زاتیتجه

 

خواستار کاهش ساعات  شوند، یام و اگر مبتال شوم، همه خانواده مبتال م من پدر خانواده نکهیا انیبا ب ،یرفتگر شهردار نیا

و  ها ابانیاستفاده شده را در سطح خ یها آلوده و دستکش یها از مردم، ماسک یرفتگران شد و گفت: متاسفانه برخ یکار

سروکار  ها یآلودگ نیاست و ما هر روز با ا یآلودگ یجا پراکنده است، منبع اصل همهها که  زباله نیا کنند؛ یمعابر رها م

 .میدار

ما  یها ها را کاهش دادند، ساعت کار ما را کم نکردند. خانواده که ساعات کار کارکنان اداره یآن زمان ی: حتدیگو یم او

ً حداقل میدواریو ام برند یبه سر م یهمواره در نگران و  میهست ریبگ مسئوالن به فکر ما هم باشند. ما رفتگران، عموما

 .ماست عهدهشهر بر یکارها نیتر و خطرناک نیتر سخت

 

انجام شده  یرفتگران و کارگران شهردار یکه برا یا رانهیشگیشهر تهران درباره اقدامات پ ینژاد بهرام، عضو شورا زهرا

سر و کار دارند، اما از  مانکارهایافراد با پ نیو ا ستیبا رفتگران در ارتباط ن میبه صورت مستق یشهردار»است، گفته است: 

است که به  نیا مانکارانیخصوص به خرج داده است. از ملزومات کار پ نیدر ا یادیوسواس ز یهمان ابتدا شهردار

 دیکرونا هم تاک روسیلباس، دستکش و ماسک مناسب بدهند. در حال حاضر و در مورد و یرفتگران و کارگران شهردار

ن افراد انجام شود و یالزم در محل اسکان ا یها یشده که حتما ضدعفون یادیشده است و سفارشات ز شتریب اریبس یشهردار

 «.ردیقرار گ ارشانیشده هم در اخت ادی لیوسا

 شتریب مانکارانیبر نظارت بر عملکرد پ ایو  ابدی یکه چرا ساعات کار رفتگران کاهش نم ستیحال مشخص ن نیا با

 !شود؟ ینم

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

شرقی وزنجان دراعتراض به عدم پرداخت عیدی اعتصاب وتجمع کارکنان مخابرات استان های آذربایجان 

 ومطالبات دیگر

اسفند، کارکنان مخابرات استان های آذربایجان شرقی وزنجان دراعتراض به عدم پرداخت عیدی ومطالبات 20روز سه شنبه 

 دیگردست از کارکشیده ودر ساختمان مرکزی مخابرات  این دواستان در تبریز وزنجان تجمع کردند.

اسفند  در  20نان مخابرات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز مقابل دفتر مدیر مخابرات این استان امروز تجمع کارک

 آذر 17اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی و سایر مطالبات توافق شده بر مبنای صورتجلسه 



 

ین شهر در اعتراض به پرداخت نشدن اسفند  در محل ساختمان مرکزی مخابرات ا 20کارکنان مخابرات استان زنجان امروز 

 آذر ماه تجمع و دست از کار کشیدند. 17عیدی و سایر مطالبات توافق شده خود بر اساس صورتجلسه 

 



۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 

 

  

   درخواست کرد؛ جمهور سیپرستار از رئ خانه

چه  جنگند یکه با کرونا م ی/ پرستاراندیابالغ کن یپرستار یها همه گروه یحقوق را برا یساز همسان

   دارند؟ یمطالبات

 

 
 

در  ها مارستانیب زیها و تجه حقوق شیدرباره مطالبات پرستاران در خصوص افزا یبه حسن روحان یا نامه یپرستار ط خانه

  .اوج بحران کرونا، نامه نوشت

  

هم بارها و بارها  نی: قبل از امیخوان یم جمهور سیاز نامه خانه پرستار خطاب به رئ یدر بخش لنا،یگزارش خبرنگار ا به

و تخت را نسبت به حداقل  تیتعداد پرستار به جمع ادیفاصله ز م،یرا هشدار داده بود یپرستار  یروین دیخسران کمبود شد

عدم  م،یزده بود ادیدر نظام سالمت را فر یجار یها یعدالت یجانبه و ب همه یها ضیبعت م،یمتذکر شده بود یجهان یاستانداردها

مصوبات مجلس  یحت نیقوان یعدم اجرا م،یوزرات بهداشت را منتقل نموده بود نیاز عملکرد مسول یجامعه پرستار تیرضا

کشور در چند نامه به  یپرستار  هجامع یرا به عنوان موانع خدمت نهایبارها منعکس نموده و ا یرا در حوزه پرستار

 یرویباعث شد تعداد ن جیناصواب به تدر یها استیس نی. ایتوجه نیافسوس از کمتر یول میداشته بود میتقد یحضرتعال

تعداد  شیدر سطح کارکنان دولت برخوردار باشد، با افزا یحقوق حت نیتر نییاز پا یبه حداقل ممکن برسد، پرستار یپرستار

که منابع  ردیگ یحالت اسفناک قرار م نیدر ا یپرستار یبرخوردار شود و درحال یشغل تیامن نیاز کمتر یکتپرستاران شر

 نیدر ا دیکه شا گریو مشکالت د لیاز مسا یاریو بس شود، یبه طرق مختلف وارد نظام سالمت م یاردتومانیلیچندصد هزار م

 .باشد یم یدولت در حوزه نظام سالمت در حق جامعه پرستار لکردعم جهینت نهایبه صالح نباشد مطرح شود، و ا یبرهه زمان

 

بحران کرونا بوده، شاهد ابالغ  ریبه شدت درگ یحساس که جامعه پرستار طیشرا نیاز نامه آمده است:  در ا یگریبخش د در

مشمول همه کارکنان  شیافزا نیاست و ا دهیپسند اریبس یکه امر میهمه کارکنان دولت بود یحقوق برا یدرصد 50شیافزا

 یبا مراکز درمان یگروه پرستار یرابطه استخدام نکهیبه ا تیباعنا یهم شد ول یدولت و وزرات بهداشت و ازجمله پرستار

 یدرصد ول 50به ظاهر  یمانیو پ یپرستاران استخدام رسم یمصوبه برا نیا باشد، یمختلف م یها به شکل ها مارستانیو ب

 یو برا یرسم یروهایصد ندر 50درصد از  80 زانیبه م 3تبصره  یپرستاران قرارداد یدرصد، برا 40درواقع حدود 

با آنها برخورد شده و وزارت  یکه به شکل نامادر یپرستاران شرکت یاضافه نشده است و برا چیه 4پرستاران تبصره 

 کیکه چهار پرستارکه در  که یطور لحاظ نشده است. به یشیافزا چیکه ه کند یخود حساب نم یرویبهداشت آنها را جز ن



به  نیآنهم با اختالف دارند البته ا یافتینوع در ٤ یو مشابه شاغل و همکار هستند، ول کسانیکامال  تیبا ماه یبخش با شغل

 .خاص که در همان بخش هستند، است یها گروه ریفاحش با سا یها جز اختالف

روزه در نوع شغل ام تیسالمت مردم و حساس نیبه نقش پرستاران در تام تی: با عنامیخوان یاز نامه م یگریبخش د در

 نیاختصاص داده و مهمتر یرا در نظام سالمت به پرستار یدر امر سالمت نقش محور ایو موفق دن افتهیتوسعه  یکشورها

 .است یاز طرف سازمان بهداشت جهان یاربه نام پرست 2020سال  یادعا، نامگذار نیبر ا لیدل

 

که در  باشد یکرونا م نیکه نمونه آن هم ییایجغراف یفارغ از مرزها ها، یماریسالمت و ب یایدن یوستگیبه پ تیبا عنا و

در  تیو موفق ایسالمت در دن یها شدن به شاخص کیالجرم جهت نزد د،یرا درنورد ایدن یها کوتاه همه قاره اریبس یزمان

در  ریکه در بحران اخ ستیکشور ن یبه پرستار شتریالزم و توجه ب یها رساختیز تیبه جزتقو یا سالمت مردم چاره نیتام

اعالم شده و موقتا  یها شدن به شاخص کیجهت نزد یاستگذاریس نییو تع میشد و تا تصم انینقش کامال ع نیکشور هم ا

زمان خواهد  یچند ماه حتماالو ا دینما یم ینیآن بر دوش پرستاران سنگ تیمسئول نیشتریبحران کرونا که ب نیگذر از ا یبرا

و کاهش  شتریو حفظ آرامش ب ها شیافزا زانیشده از اختالف در م جادیا یها یرفع آزردگ شتر،یب زهیانگ جادیبرد و جهت ا

تا با تحقق  میرا به صورت عاجل دار لیموارد مشروحه ذ یدستور اقدام مقتض یاستدعا یپرستاران از حضرتعال یها دغدغه

تا  ییکرونا مارانیب ژهیو به زیبه خدمت به مردم عز شتریو اعتماد و آرامش خاطر ب نانیکشور با اطم یارآن جامعه پرست

 :کنترل آن ادامه دهد

به مردم و حفظ سالمت و جان گروه  یآلودگ شتریاز انتشار ب یریشگیجهت پ یمنیو ا یحفاظت زاتیملزومات و تجه نیتام-1

 و کادر درمان یپرستار

، 3تبصره  ،یمانیپ ،یاعم از رسم یپرستار یها همه گروه یبرا یدرصد 50حقوق  شیافزا یساز همسان یابالغ رسم-2

 یعلوم پزشک یها به دانشگاه یطرح ،یشرکت 4تبصره 

 تیچند سال گذشته با اولو یبه عدم استخدام پرستاران ط تیهزار استخدام پرستار با عنا 20دستور صدور مجوز  -3

 ندینما افتیرا در یکه مردم بتوانند حداقل خدمات پرستار یو شرکت یا پرستاران تبصره

 هیهمچون بق یکه خدمات پرستار یخدمات پرستار یگذار قانون تعرفه ژهیبه و یمانده پرستار یبرجا نیقوان یاجرا-4

کامل قانون  یو اجرا یحرفه پرستار یآور انیقانون سخت و ز یعمل یتعرفه داشته باشد و اجرا یخدمات بهداشت درمان

 ..یور بهره یارتقا

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به عدم پرداخت  سومین روزاعتراض جمعی از

 عیدی 

اسفند روشن  21آرتی در اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی امروز چهار شنبه  هایی از خطوط بی ها در بخش چراغ اتوبوس

 شد

ها در اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی امروز  آرتی، چراِغ اتوبوس گزارشات رسیده به سندیکا از خطوط مختلف بیبنا بر 

آرتی روشن  ها در خطوط هفت، شش و یک بی اسفند نیز روشن شده است. در دو روز گذشته چراغ اتوبوس 21چهارشنبه 

توقفگاه در اعتراض به تاخیر در پرداخت عیدی مقابل ساختمان  . روز گذشته در سامانه شش کارگران تعمیرگاه و بوده است

 .های مختلف شرکت واحد وجود دارد اداری تجمع کردند. و همچنان فضای اعتراضی در بخش

آرتی و تهدید و ترغیب رانندگان مانع از  برداری در پایانه دپوی شرق خط یک بی ها حاکیست حضور معاون بهره گزارش

 ها نشده است و رانندگان بر ادامه اعتراض اصرار دارند. دن چراغ اتوبوساعتراض و روشن کر

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران پیمانی شبکه بهداشت و درمان گچساران نسبت به عدم پرداخت ماه 

 ها حقوق

اعتراضشان نسبت به عدم چند روزی است که کارگران پیمانی شبکه بهداشت و درمان گچساران برای بنمایش گذاشتن 

 پرداخت ماه ها حقوق در اعتصاب هستند ومقابل ساختمان شبکه در شهرستان گچساران تجمع می کنند.



اسفند، رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران به خبرنگار یک رسانه محلی گفت: این  21درهمین رابطه روز چهارشنبه 

رد و پارچه نویسی در جلوی شبکه بهداشت اقدام به تجمعات اعتراض آمیز کارگران خدماتی در این شرایط بحرانی با پالکا

 می کنند.

وی افزود:چندین ماه حقوق و مطالبات این کارگران پرداخت نشده است که با رایزنی هایی که انجام شده است 

 .اسفند(  نیز دو ماه حقوق به آنها پرداخت خواهد شد21امروز)

ا مورد تهدید قرارداد وگفت: اگر این کارگران مشغول به کار نشوند بدون شک غیبت وی درادامه کارگران اعتصابی ر

خواهند خورد، شبکه بهداشت و درمان با شرکت طرف قرارداد طرف است  وکارگران باید مطالباتشان را از شرکت طرف 

 .قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی مطالبه کنند

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

 ارخانه هپکو نسبت به تاراج سهام هپکواعتراض جمعی ازکارگران ک

اسفند،جمعی ازکارگران کارخانه هپکو نسبت به تاراج سهام هپکو با صدور بیانیه ای اعتراضشان را 21روز چهارشنبه 

نسبت به تاراج سهام هپکوازجمله فروش یک درصد دیگر از سهام بلوکی شرکت توسط سازمان خصوصی سازی و واریز 

 اعالم کردند.آن به خزانه دولت، 

 بخش هایی از این بیانیه بقرارزیراست:

در حالیکه سایه شوم ویروس منحوس کرونا در وانفسای عدم مدیریت بحران، مردم کشور عزیزمان را درگیر خود کرده 

است ویروس منحوس دیگری با نام ویروس بی تدبیری، خیانت، رانت، عدم تعهد، عدم شفافیت و... در حال از بین بردن 

 .یکره بی رمق شرکت هپکو استپ

سال از ورود ویروس بی  12با ورود ویروس کرونا تمامی دلسوزان به صف شدند برای مهار آن، ولی متاسفانه بیش از 

کفایتی و عدم نظارت برخی مسئولین به شرکت هپکو و کارگرانش گذشته و نه تنها هیچ حرکتی در راستای از بین بردن این 

است بلکه به تنهایی کارگران هپکو در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس "نفوذ" هستند و ویروس صورت نگرفته 

 .متاسفانه تا کنون کلی تلفات مادی و معنوی داشته است

اخیرا آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای در سایت معدن نیوز از فروش یک درصد دیگر از سهام 

 .دل بخشی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت سهم و واریز آن به خزانه دولت خبر داده اندبلوکی شرکت هپکو جهت تعا

فارغ از این موضوع که طی شش ماه گذشته تمامی مدیران سازمان خصوصی سازی و تمامی مدیران عامل انتصابی اعزامی 

اقعی از راه اندازی تولید، و بسیج جریان شان به شرکت هپکو به کمک برخی بازیگران سهم، با تولید اخبار کذب و غیر و

رسانه های خودشان،در پی بهبوِد وضعیت هپکو تنها در راستای افزایش قیمت سهام و تولید واقعی،بوده اند، باید پرسید آیا راه 

 بهتری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت سهام نبود؟

 مصاحبه، شفاف سازی و به غیر واقعی بودن قیمت سهام اشاره کرد ؟آیا نمی شد با جلوگیری از اخبار کذب و یا یک 

در شرایطی که بدهی های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی ،  -سازی  آقایان مسئول! در سازمان خصوصی

سیده و میلیارد تومان رسیده و عمال تولیدات آن به صفر ر 1000پیرو همین سیاست های غلط و بی تدبیرانه به بیش از 

به جای تالش برای رفع مشکالت، با بکار گماردن مدیران  -ماه مطالبات و عیدی معوق دارند  3کارگران آن بیش از 

ناکارآمد، نجومی بگیر و بی خاصیت در هپکو و تولید همزمان برخی اخبار کذب، قیمت سهم را باال می برند و سپس 

یمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را فروخته و وجه آن را به خزانه دولت خودشان در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه ق

 !واریز می کنند

 آیا تنها راه باقی مانده برای احیاء شرکت، فروش بخشی از اموال این شرکت نیمه جان و واریز آن به خزانه دولت بوده است؟

این وضعیت بغرنج در کجای استراتژی آقایان قرار  سوال مهم دیگر اینکه اصوال نجات هپکو و راه اندازی خطوط تولید، در

 دارد؟

و اصوال برنامه ای برای شکوفایی هپکو دارند، و یا از آنجا که هپکو را سهم دوستان خود میدانند،دولت آن را رها کرده تا 

 هپکو بار دیگر بشود هدیه ای به دوستان و همفکران حزبی شان؟؟



اتژی وجود داشته باشد! و واقعا از این همه تدبیر، نبوغ مدیریتی، سرعت عمل در هر چند که بعید می دانیم اصال استر

 !خدمتگزاری به مردم و امانتداری بیت المال انگشت حیرت به دهان برده و در عجبیم

بعضا واقعا آیا اگر کارگران زخم خورده شرکت هپکو از این ویروس کرونا جان سالم به در ببریم، از این همه بی تدبیری و 

 خیانت در حق صنایع استراتژیک کشورمان جان سالم به در خواهند برد؟

 !راستی آقایان نماینده مجلس

 از قول های انتخاباتی شما مبنی بر پیگیری مشکالت هپکو چه خبر؟

 !راستی آقایان مسئول

ه معاون اول رئیس جمهور از این همه مصوبه دروغین طی چند سال گذشته برای نجات شرکت هپکو و نهایتا مصوبه آذرما

 مبنی بر واگذاری دو هفته ای هپکو به وزارت صمت و ایمیدرو چه خبر؟

سازی و اعضاء هیئت عامل این سازمان یادآور می شود که از سرنوشت سلف خود،  در پایان هم به رئیس سازمان خصوصی

 .شتباهات گذشته را تکرار نکنندآقای پوری حسینی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، درس بگیرند و ا

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

  اراک؛ یاز کارگران هپکو یجمع هیانیب

هپکو را  یسهم بلوک متی/ قمیریم یدر هپکو م یناکارآمد روسیاز و م،یاز کرونا جان سالم به در ببر اگر

   !فروشند یسهم آن را م متیق هیرو یب شیاز افزا یریجلوگ یو بعد برا برند یباال م

 

 
 

شرکت هپکو جهت  یاز سهام بلوک گریدرصد د کی»نسبت به خبر  یا هیانیاز کارگران هپکو اراک با انتشار ب یجمع

  .اعتراض کردند« آن به خزانه دولت زیسهم و وار متیق هیرو یب شیاز افزا یریو جلوگ یبخش تعادل

  

شرکت هپکو  یسهام بلوک یجیبابت از دست رفتن تدر یا هیانیب یاز کارگران شرکت هپکو ط یجمع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .انتقاد کردند

 زمانیبحران، مردم کشور عز تیریعدم مد یمنحوس کرونا در وانفسا روسیشوم و هیسا کهیآمده است: درحال هیانیب نیا در

و... در حال از  تیرانت، عدم تعهد، عدم شفاف ،یریتدب یب روسیبا نام و یگریمنحوس د روسیخود کرده است، و ریرا درگ

 یمهار آن، ول یدلسوزان به صف شدند برا یکرونا تمام روسیو ودشرکت هپکو است. با ور رمق یب کرهیبردن پ نیب

 چیبه شرکت هپکو و کارگرانش گذشته و نه تنها ه نیمسئول یعدم نظارت برخ روسیسال از ورود و 12از  شیمتاسفانه ب



کارگران هپکو در حال دست و پنجه نرم  ییصورت نگرفته است بلکه به تنها روسیو نیبردن ا نیاز ب یراستادر  یحرکت

 .داشته است یو معنو یتلفات ماد ی"نفوذ" هستند و متاسفانه تاکنون کل روسیکردن با و

 

از فروش  وزیمعدن ن تیدر سا یا در مصاحبه یساز یسازمان خصوص سیصالح رئ یآقا رای: اخمیخوان یم هیانیب نیادامه ا در

آن به  زیسهم و وار متیق هیرو یب شیاز افزا یریو جلوگ یبخش شرکت هپکو جهت تعادل یاز سهام بلوک گریدرصد د کی

 یو تمام یساز یسازمان خصوص رانیمد یشش ماه گذشته تمام یط هموضوع ک نیاند. فارغ از ا خزانه دولت خبر داده

از  یرواقعیاخبار کذب و غ دیسهم، با تول گرانیباز یبه شرکت هپکو به کمک برخ شان یاعزام یعامل انتصاب رانیمد

 دیسهام و تول متیق شیافزا یهپکو تنها در راستا تیبهبوِد وضع یخودشان، در پ یها رسانه انیجر جیو بس د،یتول یانداز راه

از اخبار  یریبا جلوگ شد ینم ایسهام نبود؟ آ متیق هیرو یب شیاز افزا یریجلوگ یبرا یراه بهتر ایآ دیپرس دیاند، با بوده ،یواقع

 سهام اشاره کرد؟ متیبودن ق یواقع ریو به غ یساز مصاحبه، شفاف کی ایکذب و 

 

مسئول در  انی: آقامیخوان یهپکو م یدرصد از سهام بلوک کیکارگران هپکو در اعتراض به فروش  هیانیاز ب یگریبخش د در

 نیهم روی، پ یصنعت مادر تخصص کیشرکت هپکو بعنوان  یها یکه بده یطیدر شرا - یساز یصسازمان خصو

از  شیو کارگران آن ب دهیآن به صفر رس داتیو عمال تول دهیستومان ر اردیلیاز هزار م شیبه ب رانهیتدب یغلط و ب یها استیس

 دیناکارآمد در هپکو و تول رانیرفع مشکالت، با بکار گماردن مد یتالش برا یجا به -معوق دارند  یدیماه مطالبات و ع 3

سهم،  متیق هیرو یب شیاز افزا یریجلوگ یو سپس خودشان در راستا برند یسهم را باال م متیاخبار کذب، ق یهمزمان برخ

 .کنند یم زیرا به فروخته و وجه آن را به خزانه دولت وار یاز سهام کنترل یبخش

 

جان و  مهیشرکت ن نیاز اموال ا یشرکت، فروش بخش یایاح یبرا ماندهیتنها راه باق ایآمده است: آ هیانیاز ب یگریبخش د در

 تیوضع نیدر ا د،یخطوط تول یانداز اصوال نجات هپکو و راه نکهیا گریآن به خزانه دولت بوده است؟ سوال مهم د زیوار

از آنجا که هپکو را سهم  ایهپکو دارند و  ییشکوفا یبرا یا و اصوال برنامه رد؟قرار دا انیآقا یاستراتژ یبغرنج در کجا

 نیوجود داشته باشد و واقعا از ا یاصال استراتژ میدان یم دیدولت آن را رها کرده است؟ هرچند که بع دانند، یدوستان خود م

به دهان برده و در  رتیانگشت ح المال تیب یبه مردم و امانتدار یسرعت عمل در خدمتگزار ،یتیرینبوغ مد ر،یهمه تدب

 !میعجب

 

کرونا جان سالم به  روسیو نیاگر کارگران زخم خورده شرکت هپکو از ا ایآمده است: واقعا آ هیانیب نیاز ا یادامه در بخش در

 انیکشورمان جان سالم به در خواهند برد؟ آقا کیاستراتژ عیدر حق صنا انتیو بعضاً خ یریتدب یهمه ب نیاز ا م،یدر ببر

چند سال گذشته  یهمه مصوبه  ط نیمشکالت هپکو چه خبر؟ از ا یریگیبر پ یشما مبن یانتخابات یها مجلس، از قول ندهینما

ً ینجات شرکت هپکو و نها یبرا  هپکو به وزارت یا دو هفته یبر واگذار یمبن جمهور سیمصوبه آذرماه معاون اول رئ تا

 یتیو امن ییقضا ،ینظارت یاه سازمان یحساس از تمام طیشرا نیچه خبر؟ کارکنان شرکت هپکو در ا درویمیصمت و ا

و بدون مالحظه کنند و از اتالف  یورود جد شهیهم یبرا کباریانتظار دارند که با هدف نظارت بر تخلفات موجود در شرکت 

 .به عمل آورند یریجلوگ ،یمل میعظ هیسرما نیمنابع ا
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اعتراض کارگران قراردادی و شرکتی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سطح پایین 

 درصدی حقوق 5۰حقوق و عدم اجرای بخشنامه افزایش 

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار

جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اعتراضشان را اسفند،جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی  21روز چهارشنبه 

 درصدی حقوق رسانه ای کردند. 50نسبت به سطح پایین حقوق و عدم اجرای بخشنامه افزایش 

درصدی حقوق بود باید 50یکی از کارگران قراردادی جهاد کشاورزی بهمئی با انتقاد از این تصمیم اداره کل،گفت:افزایش  

ن اجرا می شد اما شواهد حاکی از این است که تنها کارمندان رسمی جهاد کشاورزی استان مشمول اجرای برای همه کارکنا

 .این بخشنامه شدند



وی با بیان اینکه بعد از تماس با استان،جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم،افزود:  با توجه به اینکه نیروهای شرکتی و 

اخراج و بیکار شدن، توانایی پیگیری مستقیم مشکالت خود را ندارند، از خبرنگاران قراردادی سازمان ها به دلیل ترس از 

 .می خواهیم صدای رسای مادرراستای پیگیری مطالباتمان باشند

یکی دیگر از این کارگران با اشاره به اینکه باید در اجرای بخشنامه عدالت رعایت شود، گفت: همه می دانند که بار اصلی 

دوش همین نیروهای زحمتکش قراردادی و شرکتی است اما متاسفانه بعضی از ما حتی حداقل حقوق اداره  کار سازمان بر

 .کار را هم دریافت نمی کنیم

دیگر نیروی شرکتی تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر لزوم افزایش عادالنه حقوق تمامی نیروها،گفت: اصل 

د اما اجرای تبعیض آمیز آن کار درستی نیست و در صورت اعمال نشدن این مصوبه بخشنامه در راستای رفع تبعیض بو

 .برای همه کارکنان، انگیزه کار و فعالیت در نیروهای زحمکتش قراردادی پایین می آید

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

کننده  اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به نداشتن لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی

 پرداخت عیدیوعدم 

کننده وعدم  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور اعتراضشان را نسبت به نداشتن لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی

 پرداخت عیدی،رسانه ای کردند.

اسفند،آنها نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشوربه خبرنگار رسانه ای گفتند: باتوجه به  21روز چهارشنبه 

اینکه پراکندگی کارگزاران مخابرات در سراسر کشور امری قابل توجه است و اینکه به تناسب شغلی که دارند، بیشتر با 

تواند زمینه ابتال به کرونا را فراهم کند، این کارگران نیاز جدی به لوازم بهداشتی و  مردمان روستا در ارتباط هستند که می

ست که این لوازم  ی توسط شرکت مخابرات تهیه و در اختیار آنها قرار بگیرد. این درحالیکننده دارند که بایست مواد ضدعفونی

 .به کارکنان رسمی مخابرات داده شده است

ً هر ساله عیدی پایان سال مشمولین قانون کار، با حقوق بهمن ماه پرداخت می شود اما متاسفانه امسال  آنهاافزودند: ضمنا

 .ت نامناسب اقتصادی کارگزاران، عیدیشان هنوز پرداخت نشده استعلیرغم اپیدمی کرونا و وضعی

آنها در پایان خواستار پرداخت عیدی، معوقات مزدی و تهیه لوازم بهداشتی شدند و گفتند: تبعیض میان کارگران رسمی و 

 کارگزاران روستایی باید از بین برود.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 

 

شدن   تر یخال یبرا گرید یلیو دل انیمحتکران و سودجو ییسودجو یبرا یا کرونا بهانه روسیو

 !رانیکارگران و مزدبگ یخال یها سفره

 رونق یلحاظ مشکل دارند، از ب نیشده و کارگران از ا ابیماسک و دستکش نا وان،یدر مر نکهیبر ا دیبا تاک یبلواس عبدهللا

 .دیگو یم یازجمله کولبر ها تیاز فعال یاریشدن بس

 زاتیکه تجه ست یدرحال نیکرده است؛ ا کاریرا ب یاریاز مشاغل را از رونق انداخته و کارگران بس یلیخ «روسیکروناو»

 یشده است برا یا کرونا بهانه روسی: ودیگو یرابطه م نیدر ا ی. عبدهللا بلواسدیآ یکارگران نم ریگ یبه راحت یبهداشت فرد

 !رانیکارگران و مزدبگ یخال یها شدِن سفره تر یخال یبرا گرید یلیو دل انیمحتکران و سودجو ییسودجو

: به دیافزا یم م؛یداد یآفت بزرگ را به کشور راه نم نیو ا میبست یم نیچ یخود را به رو یبهتر بود مرزها نکهیا انیبا ب یو

فروختند و سود کردند اما سر کارگران  متیبرابرق نیرا به چند یماسک و دستکش و مواد ضدعفون ان،یبهانه کرونا، سودجو

و  اورندیبه کف ن ینان ران،یدست به دست هم داد تا کارگران و مزدبگ اریبس یها یعدالت یبحران، ب نیماند. در ا کاله یب

 !نخورند

شد و  ابیکشور، ماسک و دستکش کم یمانند اغلب شهرها زین وانی: در مردیگو یم وانیکارگران مر طیدر ارتباط با شرا او

 یها کنند اما بودند انسان دایپ یاقالم بهداشت یکه مجبور بودند هر روز از خانه خارج شوند، نتواستند به راحت یکارگران

 .کردند عیمردم توز انیم گانیرا وان،یمر نیکردند و در هم دیداشتند و ماسک تول افتنداشتند اما شر هیکه پول و سرما یفیشر



اما  «دیمردم به مسافرت نرو»که  شود یاعالم م یخبررسان ریو مجا یرسم یها بونیارها از ترکند: ب یاضافه م یبلواس

از  یا گله وانی! ما مردم مراند دهیصف کش وانی( تا خود شهر مروانیتا مر ومتریکل ستیمرز باشماخ )ب یتیترانز یها نیماش

هستند و خودشان  شانیها خانواده یبرا رینان بخور و نم کیاز آنها، دنبال  یاریچراکه بس میندار ها ونیکام نیرانندگان ا

 یاما چه کس ام، دهیام را ند روز است که خانواده 35 گفت یرانندگان م نیاز ا یکی ند،یآ یبه شمار م یدار هینظام سرما انیقربان

 د،یکه مسافرت نرو شود یم هیبه مردم توص یوقت اکرونا هستند؟ چر روسیناقل و ها، نیماش نیکه چه تعداد از ا داند یم

 !ند؟یآ یم وانیبه مر یکنترل چیبدون ه ت،یترانز یها ونیکام

 !دیابیرا در کولبران

و  لیها، تعط از شغل یلی: خپردازد یکرونا م وعیبعد از ش یو کردستان یوانیاشتغال کارگران مر تیدر ادامه به وضع یبلواس

و کردستان عراق، از دو  رانیا یانتظام یروهایاست، توسط ن وانیمر کیکه نزد« ته ته» یاند؛ مثالً مرز کولبر شده رونق یب

و  کاریحاال ب کردند، یامرار معاش م یبا عبور از مرز به سخت نیاز ا شیکه پ یکولبران وسمت محصور و بسته شده است 

 .اند مانده یروز یب

و  گذرانند یدر کردستان از راه کول بُردن روزگار م یاریبس یها اما خانواده ستیشغل ن «یکولبر»که  کند یم دیالبته تاک یو

 .کولبر بکنند یها خانواده یها و سفره شتیبه حال مع یفکر دیبا کنند، یمرزها را از دو سو محصور م یوقت نیبنابرا

که  یاریبس یها بر علت شده و خانواده دیبود؛ حاال کرونا هم مز ادیز یکاریکند: در کردستان، ب یاضافه م انیدر پا یبلواس

 د،یاند و شب ع حاال بدون درآمد مانده کردند، یکسب درآمد م ن،یاز ا شیپ یساختمان ای یکولبر ،یکار فصل قیاز طر

 است. تر یخال شهیاز هم شانیها سفره

۱۳۹۸/۱۲/۲۲ 

 

کامل به حساب  دیما با یها مهیحق بوحقوق ما را به صورت کامل پرداخت  دی: دولت باسیالتدر حق معلمان

 شود زیوار یاجتماع نیتام

شده و قرار  لیبه دو هفته است که تعط کی: حاال که مدارس نزدبه خبرنگار رسانه ای گفتند سیالتدر از معلمان حق یجمع

بحران کرونا به  نیاست که در ا نیدستمزد ما را کامل پرداخت کنند. خواسته ما ا دیبماند، با لینوروز تعط دیاست الاقل تا ع

 .ما باشند و دستمزد اسفند ماه را کامل بپردازند شتیفکر مع

 یدستمزد ساعت یحقوق آنها بر مبنا رند؛یگ یحقوق م یساعت وهیخود و به ش سیبه اندازه ساعات تدر سیالتدر حق معلمان

 نیاست که ا لیدل نیدارد؛ به هم سیبه ساعات حضور در مدرسه و تدر میمستق یو بستگ شود یم نییکار تع یعال یشورا

 یول نندینش یکه در خانه م یمانند معلمان رسم زیبه ما ن دیشده، با لیتعط رسحاال که به خاطر کرونا همه مدا ندیگو یمعلمان م

 .حقوق کامل بدهند رند،یگ یحقوق کامل م

خود هستند و  یشتیکمتر است، خواستار توجه به وضع مع زیدستمزد وزارت کار ن معلمان که دستمزد آنها گاهاً از حداقل نیا

که نکند  مینگران م؛یهست دیدر  شب ع یپول یو هم نگران ب میکرونا نگران هست وعیحاضر، هم بابت ش طی: در شراندیگو یم

 .دستمزد ندهند دیشب ع ماعدم حضور در کالس را بهانه کنند و به 

: ما معلمان دیگو یم کند، یکار م نیدر مدارس استان قزو یسیالتدر معلمان که سالهاست به صورت حق نیاز ا یکی

چرا خالف آنچه سازمان  م؛یده یانجام م یدر مدارس دولت یعنی ط،یرا در همان مح یهمان کار معلمان رسم سیالتدر حق

حقوق  ها یکمتر از رسم اریچرا ما بس شود؟ ینم تیدر مورد ما رعا کسانیمزد  -کسانیدارد، قانون کار  دیکار تاک یالملل نیب

و  کند یو ثابت نم یدارد، چرا ما را رسم ازیاگر آموزش و پرورش به کار ما ن م؟یمحروم یمزد یایو از همه مزا میریگ یم

کمتر  شهیو هم کنند یکار م سیتدرال ده سال است که حق ایاز پنج  شیاز همکاران ما ب یاریبس پردازد؟ یبه ما حقوق ثابت نم

 !دارند یخوب و مدرک دانشگاه التیکه همه آنها تحص یطیآنهم در شرا رند،یگ یاز حداقل دستمزد وزارت کار حقوق م

 یاز ما حت یاری! بسشود یاما شامل حال ما نم شود یم یحقوق شامل حال معلمان رسم شی: هر سال افزادیگو یمعلم م نیا

تر هم شده  کننده موضوع اکنون به خاطر کرونا، اوضاع نگران نی! که امیهزار تومان هم درآمد ندار500و  ونیلیم کی یماه

 !است

 نیا مهیخود هم نگرانند؛ معموالً حق ب یها مهیبابت دستمزد اسفند ماه، بابت حق ب یعالوه بر نگران س،یالتدر حق معلمان

 .هستند یاجتماع نیصندوق تام مهیمعلمان ب نیا شود؛ یم زیماهانه وار سیمعلمان مانند دستمزد آنها به نسبت ساعات تدر

 .کامل پرداخت شود ها مهیشده، حق ب لیانتظار دارند حاال که به خاطر کرونا مدارس تعط آنها



االن در ! حداقل میرس ینم یبه بازنشستگ میسال هم کار کن 40اگر  ها یسیالتدر : ما حقدیگو یم نیقزو سیالتدر حق معلماین 

کنند و دستمزد ما را کامل  زیوار یاجتماع نیما را کامل به حساب تام یها مهیهم که شده حق ب کباری یبحران کرونا، برا نیا

  .حداقل دستمزد وزارت کار به ما حقوق بدهند دازهماه را به ان نیبپردازند؛ الاقل ا

 یشتریب یشتیمع یریپذ بیباشد که آس ییها به فکر گروه دیولت باتر تمام شود، د بحران کرونا، راحت نکهیا یگفته او، برا به

 هستند. یسیالتدر و حق یررسمیها، معلمان غ گروه نیاز ا یکیدارند و 

۱۳۹۸/۱۲/۲۲ 

 

اعتراض کارگران کارخانه شیشه قزوین نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم برای مقابله با شیوع 

 ویروس کرونا

نسبت به  اعتراضشان را جاده تاکستان به ابهر، مقابل روستاي فارسجین 25کیلومتر  قزوین واقع در  شهیکارگران کارخانه ش

 ،رسانه ای کردند. کرونا روسیو وعیمقابله با ش یاقدامات الزم برا یریعدم بکارگ

 ریموقت شرکت و سا یلیتعط یکرونا به جا روسیو وعی: متأسفانه از زمان شیک رسانه محلی گفتندکارگران به خبرنگار نیا

 کیو ذهاب کارگران توسط اتوبوس انجام شده و  ابیاتخاذ شود همچنان شرکت فعال بوده، ا رانیتوسط مد دیکه با یداتیتمه

 .گشته استیشان برا یجد یدیبه تهد لیو بالعکس تبد نیرسجتا فا نیاز قزو ریمس یساعت ط

از ورود به شرکت  شیدر اتوبوس و پ یبهداشت شرکت انجام شده تب سنج نیمسئول یکه از سو ی: تنها اقدامآنها افزودند

ً یموارد مشکوک به ابتال بوده که نها نهیجهت قرنط  .میبود کارگرانشاهد بروز تب چند نفر از تا

 رانیمد یتوجه یکه خود گواه ب شود یشرکت انجام م یمرکز سیکردند: سرو غذا همچنان در سلف سرو دیکارگران تاک نیا

 است.کارگران به سالمت 

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ 

 

 چماق اخراج وتهدید اخراج کارفرمایان باالی سر کارگرانی که بدلیل کرونا بر سرکار حاضر نشوند

اند. فشار  نبوده کاریقرمز اعالم شده ب شهر بوده و استان منطقه  نیهفته که اوج بحران کرونا در ا نیرشت در هم یها یابیکار

به   هاست یابیکار نیاز هم یکی ریکه مد دیشده و مج  گریاز هر زمان د شیزمان ب نیدر ا رویگرفتن ن یکارفرماها برا

. شود یاز کارفرماها قطع نم یاما همچنان تماس تعداد اند لیتعط طیشرا  نیاند در ا با وجود آنکه گفته خبرنگار رسانه ای گفت:

 یلیشان تعط درخواست ایسر کار حاضر شود  تواند ینم گریکرونا د یارمیابتال به ب لیدل به  ایکارشان  یرویکه ن یکسان

 اند. اما اخراج شده شوند،سرکار حاضر  خواهند ینم طیشرا نیها بوده که در ا کارگاه 

است که تمام  یدرحال نیآنها را کالفه کرده و ا ن،یگزیجا یرویاستخدام ن یبرا انیدرخواست کارفرما  دیگو یم دیمج 

شهر  دینشده که با مگر اعالم »رشت مشغول به کارند:  یدر شهر صنعت یحساس کنون طیها در شرا ها و کارگاه کارخانه 

 شان نیگزیجا ییرویبه سرعت ن  ندیایسرکار حاضر شوند و اگر هم ن دیبا طیشرا نیدر ا رانشود، چطور کارگ لیتعط

که  یکارگران ستندیکم ن دیگو یاند اما م سر باز زده انیکارفرما  نیبا ا یاز همکارانش از همکار یگریاو و تعداد د «شود؟ یم

آمده شوند.  رونیکارگران از کار ب نیگزیوضع جا نیا ربدهند و د یتن به هرکار  آمده شیسخت پ طیشرا لیمجبورند به دل

خارج از استان  که به  ییمثال شرکت پخش مواد غذا یبرا. ستیبه حضور افراد ن یازیحاضر هستند که ن درحال  ییها شغل»

وضع  نیکند. ا یبه اخراج م دیتهد کارگر خود را  طور نیکار کند و اصال چرا ا دیچه با یبرا طیشرا نیدر ا فرستد یجنس م

 « حاضر شوند. طیشرا نیشان مجبورند در ا که کارگران ییسراها انیقل ستندین کم  یو حت کند یدرباره همه مشاغل صدق م

است که از فشار  یگرید  یابیکار ریتجربه کرده است. احمد، مد ریاخ یرا در روزها یمورد نیکه چن ستین یتنها فرد دیمج 

همه  یبرا طیشرا: »ردیهرچه زودتر سامان بگ  دیوضع با نیگله دارد و معتقد است ا ریاخ یزهادر رو انیاز کارفرما یتعداد

است و آنها  نیواقعا سهمگ دیآ یکه به کارگران م یفشارند اما فشار  ریهم ز انیکه کارفرما میدان یرا م نیسخت است. ا

 «به سرکار کمر راست کنند. امدنینها در صورت  به اخراج دیتهد و  ها لیتعد نیفشار ا ریز توانند ینم

اند.  سرکار شده دشوار مجبور به حضور  طیاز آنها با شرا یاریبوده. بس نیروزها هم نیکارگران هم در ا یماجرا برا  

همسرش باردار است، مجبور بوده هر روز  خشک داشته و با وجود آنکه  یها سرفه ریاش بهنام است که در چند روز اخ نمونه

 چیاند. ه شده یبستر مارستانیمان در ب چند نفر از همکاران»  چوب به کارش ادامه دهد:  دیتول یها کارخانه زا یکیدر 

نمونه .« دمی. من نااممیشو یبه اخراج در صورت حاضر نشدن سرکار م دیتهد یراحت و به  ستین یضدعفون یبرا یا لهیسو

 ینظارت  دیگو یبرود و م یفروش وهیوضع رشت مجبور است هر روز به آبم نیهم تجربه کرده که در ا رایسم وضع را  نیا



هم به او  یفروش وهیو مالک آبم استان اعمال نشده  گرید یها شهر و شهرستان نیدر ا ها یفروش هیها و اغذ بستن رستوران یبرا

که  یطیباشم. در شرا نجایا دیبا سانسیل و با فوق انهیماه هزار تومان حقوق 700 یبرا: »دیاین گرید خواهد یگفته اگر نم

به  طیشرا نیدر ا دهیاو هم شن.« این گرید ییایوضع ب نیدر ا یخواه یاگر نم  دیگو یاما کارفرما م میهم ندار یچندان یمشتر

 یبا وجود همه فشارها دیگو یو حاال م گردند یم دیکار جد یرویدنبال ن انیو بعد هم کارفرما شوند یم کارگران اخراج  یراحت

ران از تعداد کارگ یهنوز آمار درست .   برد یو با خودش به سرکار م کند یدرست م تکسیخودش هر روز آب و وا یروان 

 . ترسند یم دیایمحل کارشان هم ب آنها از آن که نام  شتریمختلف وجود ندارد و ب یدر شهرها  یاخراج

 گریمانند همه کارگران د کارگر این واحدریسندگی وبافندگی 270نکهیا انیبا ب رشت نیپوپل  رانیکارگران کارخانه ایکی از

هم  یو غبار دارد که در حالت عاد مرطوب و پر گرد  ییفضا یو بافندگ یسندگیر یها سالن که یدارند و در حال یسخت طیشرا 

. فتیدر سه ش میمرد دار 240زن و  30: »افزودرند،حضور در سرکا همچنان مجبور به  کند، یم جادیمشکل ا هیر یبرا

اما معلوم  شود یکم م فتیش کیهفته  نیاند در ا عصر و شب حاضرند. گفته یها فتیش و مردان در  ندیآ یها م صبح زن فتیش

دارند؛ فقط  سالن  ساعته 12 یها فتیشلوغ و مرطوب ش ییها کارخانه در سالن نیبه گفته او کارگران ا« شود.  طور نیا ستین

 میمان به صورت مستق نفر از همکاران 30  حدود »از دست رفته است:    شان هیهشت ساعته شده است و آنها توان و بن یبافندگ

چون  یا در کارخانه که یکسان هیشان. ر خانواده ای  اند شده یبستر  مارستانیخودشان در ب ایکرونا هستند؛  ریدرگ میرمستقیو غ

اند  داده یلیبار درخواست تعط نیبه گفته او چند« است. شیاز پ شیما ب  یحاال نگران است و  فیضع کنند یکارخانه ما کار م

شرکت ما ازجمله »  و حقوق دهند:  رندیدهند تا پول بگ لیکار را تحو دیکه دارند با ییبا توجه به قراردادها دیگو یم ریاما مد

 یدو ماه به صورت قسط ای کیو بعد از  وام بدهد  تواند یبانک م نیاست و ا ینظر بانک مل ریز یگذار هیسرما یها شرکت

است  یاز آنها نساج یکیاند که  کرده لیخبر دارد که تعط یخصوص چند شرکت او از .« کنند یکار را نم نیاما ا م،یپرداخت کن

  شرکت پارس شهاب. یگریو د

 قیوضع تعل ،یفعل تیوضع

از خود  یشتریب یسخت که بحران کرونا هر لحظه  ریاخ یدر روزها ،یاجتماع نیپژوهشگر حقوق کار و تأم ،یلیاسماع فرشاد

است؛  دهیهم د یاریبس بیعج یقراردادها  انیم نیکارگران مواجه شده و در ا یز سوا یاریبس یها با تماس دهد، ینشان م

و  دهند یاز خود نشان م یبیوغر بیعج یکارفرماها رفتارها»کارگران:    یابر یضمانت چیروزه و بدون ه 89 ییقراردادها

اند  گفته یبعض د،یسر کار بمان دیاند با گفته یاند. بعض خاص برخورد کرده یا به گونه طیشرا نیا رو شدن با  روبه یهرکدام برا

تا کارگر در  زنند ینم وزارت کار  یبرا نامه یهم معرف یو تعداد ستیهم در کار ن یتیو حقوق و حما دیبرو یاجبار یمرخص 

باز هم آن کارگر  ندهیدر آ ستیمشخص ن چیه اند،  را زده نامه یمعرف نیهم که ا ییو آنها ردیبگ یکاریب مهیبتواند ب طیشرا نیا

نگران   دیبا گریوضع ممکن است و د نیتر سخت یررسمیوضع کارگران غ طیشرا نیبه گفته او در ا .«ریخ ایرا استخدام کنند 

 نیدر ا ایندارند، دستفروشند   مهیکوچک و خارج از شمول کار مشغول به کارند، آنها که ب یها بود که در کارگاه ییآنها

وارد شده است و  یرگیکارگران به شکل مو ستیز سرکوب در  یفضا: »شوند یم یتیدادن به هر موقع حاضر به تن طیشرا

 یها سهم که کارگران در سود شرکت یمعتقد است زمان یلیاسماع« کند.  جادیا ندهیرا در حال و آ یوضع سخت تواند یم نیا

ضرر و  طیاز آنها توقع داشت در شرا دیکارند، نبا یرویقط فروشنده نوجود ندارد و ف شانیبرا  یتیو مالک هیندارند و سرما

خرد، دولت  یکارفرماها عالوه بر  گرید یاز سو. »ستین یرابطه به صورت مشارکت نیحضور داشته باشند؛ چرا که ا  انیز

به کارفرماها و  یالتیتسه هیبرساند و با ارا وضع را به باالنس  نیا دیبا یعموم یتر و با نقش بزرگ ییدر قامت کارفرما

  « وضع را سامان دهد. نینظارت بر کارشان ا

 قیتعل تیوضع

 نیدر ا دیاستفاده کرد و د ایدن یکشورها گریاز تجربه د دیکه با دیگو یاو م ،یاجتماع نیپژوهشگر حقوق کار و تأم ،یلیاسماع

 15شده و در مواد  ینیب شیدست پ نیاز ا ییها تیاست که در قانون هم موقع یدر حال نیا کنند؛ یم چطور عمل  یبحران طیشرا

خارج از اراده  که  یطیشرا یعنیاند؛  نام برده شده «قیتعل تیوضع»دست با عنوان  نیا از ییها تیقانون کار موقع30  و 

کند:  یمعرف گذار مهیبه ب یکاریب مهیب فتن گر یافراد را برا نکهیا ایحقوق بدهد  دیکارفرما با ای طیشرا  نیکارگر است و در ا

سخت شده  اریهم بس ندهیانداز آ سال رخ داده و حاال چشم  انیپا  راتفاق د نیاست که ا نیکه وجود دارد، ا ییها یاز نگران یکی»

از  یبه بستن مدت زمان کوتاه یتیحما یها و بسته نهیهز کمک د،یبا سوبس دیبا دولت است که  نیا طیشرا نیاست. در ا

بحران  را  نیکنند و ا بهممکن را تجر ستیدشوار کارگران بتوانند حداقل ز طیشرا نیدر ا دیکند تا شا کمک  یدیتول یکارها

  «سربگذرانند. هم از 
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 ندارند یکاریب مهیدر خانه بمانند چون دستمزد و ب توانند یکارگران نم



و  میهم سر کار برو میما کارگران مجبور هست رسد یخود عمل کند؛ به نظر م یقانون فیبه وظا دیدولت با : یقیصد لیکائیم

 ماز ما بهتران، ه یبرا یباشد ول یالبته اگر کار م؛یاز جسم و جان خود حفاظت کن م،یآور یکه درم یزیهم با پول ناچ

 !یلیهست و هم تعط یبهداشت داتیتمه

 یمیبخش عظ یبرا «دیدرخانه بمان» هیتوصاز فعاالن کارگری کردستان در رابطه با   یقیصد لیکائیم اسفند، 24روز شنبه 

کشور از مردم و  ی: درخواست دولت و مراکز درمان،به خبرنگار رسانه ای گفتستیکشور، قابل اجرا ن یاز جامعه کارگر

و نبود  یکاریب مهیفقر، عدم پوشش ب ،یرکایکه ب ردیگ یصورت م یدر حال یکارگران جهت عدم حضور در اماکن عموم

 .کارگران دارد یبر زندگ یبار فاجعه ریمناسب، تاث یو پزشک یخدمات درمان

با  نهایاز ا شیپ دیرا که شا یماریب نیتا بتواند زودتر ا میکه در خانه بمان خواهد ی: دولت از ما کارگران مدهد یادامه م یو

به کارگران  یبهداشت لیو وسا یکاریب مهیدستمزد، ب لیاز قب یخدمات ایآ یبود، مهار کند ول یدرست، مهارشدن ریاتخاذ تداب

کار  یرویکه کارگران تنها با فروش ن دانند یاند؟! مگر نم خصوص گرفته نیدر ا یمیاصالً تصم ایآاند؟!  واقشار کم درآمد داده

 کیاز دست دادن  ،یاستادکار ساختمان ایکارگر  کی یبرا دانند یخود ببرند؟! مگر نم یها بر سر سفره ینان توانند یخود، م

 !بار باشد؟ فاجعه یاز لحاظ اقتصاد تواند یم یروز کار

 را هم ندارند؟ یماسک و دستکش حفاظت کی دیتوان خر یاز کارگران حت یلیکه خ دانند ینم ای: آدهد یادامه م یو

 تیحما یها جامعه و دادن بسته فیکامل از کارگران و قشر ضع تیحما ط،یشرا نیدولت در ا فهیوظ ،یقیگفته صد به

 .کار است یلیتعط یروزها یدر ازا یو نقد یدرمان ،یخوراک

آنها فراهم کند تا دور  یمناسب برا یروح طیشرا تواند یم فیاز کارگران و اقشار ضع تی: دولت تنها با حماکند یم دیتاک یو

 .بمانند شانیها بتوانند کنار خانواده یروح یها یاز استرس و ناراحت

ما  رسد یخود عمل کند؛ به نظر م یقانون فیبه وظا دی: دولت بادهد ی، ادامه م«است یکرونا هم طبقات» نکهیا انیبا ب یقیصد

گر البته ا م؛یاز جسم و جان خود حفاظت کن م،یآور یکه درم یزیو هم با پول ناچ میهم سر کار برو میکارگران مجبور هست

 !یلیهست و هم تعط یبهداشت داتیتمه ماز ما بهتران، ه یبرا یباشد ول یکار

 یماریب وعیاز ش خواهند یچطور م ست،یآنها ن یها به فکر کارگران و خانواده ینهاد چیه ی: وقتکند یاضافه م انیدر پا یو

 کنند؟! یریکرونا جلوگ
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 كارگران ساختمانى ترونا و معضالک

 بیمه  ثابت و درآمد ماهیانه م،شغل دائ نداشتن عالوه بر مشكل هاساختمانى در این روز كارگران

 بیمارى كرونا و مشكل بیكارى ناشى از آن را هم دارند. دغدغه ،

 سخن همکار

رسانه هاى دولتى بصورت رسمى وجود ویروس كرونا در ایران را اعالم كردند سیل بیكارى كارگران هم که از روزى 

شد. بطورى كه وسیعترین حد بیكارى كارگران ساختمانى را شاهد هستیم. كارگرانى كه بصورت روز مزد نیروى كار شروع 

. كارگرانى كه همه روِز در محل هایى مشخص بصورت متراكم مى در بدترین شرایط وشدت کاریخود را میفروشند آنهم

شان با چانه زنى غیر ه شرایطى كه بیمه ندارند حقوق روزانایستند سپس تا لحظه غروب آفتاب مشغول كار میشوند آنهم در 

 .منصفانه تعیین میشود، در محل كار از نهار خبرى نیست و خرج خرید البسه ، دستكش هم به عهده خودشان است

رو اما دغدغه هاى این زحمتكشان در روزگار شیوع كرونا كمى متفاوت تر از دغدغه دیگر اعضاى جامعه است. آنها از این

كه شغل دائم یا حقوق ثابت ندارند نمیتوانند از تعطیلى هاى گسترده اى كه در صنعت ساخت ساز كشور به دلیل شیوع كرونا 

اتفاق افتاده است خوشحال باشند. در واقع در وضعیتى كه اكثر اجتماع از ترس شیوع كرونا خواستار تعطیلى اماكن عمومى، 

ران ساختمانى به دلیل نبود بیمه و حقوق در روزگار تعطیلى بیشتر از بیمارى بخصوص محل هاى كار خویش هستند كارگ

 .كرونا نگران بیكارى و بي پولى ناشى از كرونا هستند

از طرف دیگر بنا به گفته رئیس اداره درمان و بهداشت شهرستان فسا افرادى كه در دوره نهفتگى ویروس كار بدنى سنگین و 

ند در دوره بروز بیمارى وضعیت نامناسب تر و حاد ترى را تجربه خواهند كرد. حال باید استراحت نامناسب داشته باش

نگریست كه كارگران روز مزد ساختمانى كه از طلوع آفتاب در محل هاى مخصوص تجمع كارگران كه توسط شهردارى ها 



هم از امكان باالى مبتال شدن به مشخص شده است با كمترین میزان رعایت بهداشت تا غروب آفتاب به انتظار مینشینند 

 .ویروس كرونا در هراسند هم از بیكارى كه این ویروس آنان را به آن دچار كرده است در چه رنجى هستند

مشاهدات میدانى نشان میدهد از ترس شیوع ویروس كرونا بسیارى از كارگاه هاى ساختمانى تعطیل و یا نیمه تعطیل مى باشند 

شاهد وفور كارگران ساده در میادین شهرى هستیم كه این اتفاق موجب شده است تا كارگران به ناچار پس از اینروست كه ما 

 .مزد كمترى را نسبت به بهمن ماه از كارفرما طلب كنند

 جان کالم!

 بیمه  ثابت و درآمد ماهیانه م،شغل دائ نداشتن عالوه بر مشكل هاكارگران ساختمانى در این روز

 ونا و مشكل بیكارى ناشى از آن را هم دارند.بیمارى كر دغدغه ،
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 ؟!توقف موقت به افزایش کار بجای شمال یحفار شرکتاعتراض کارگران 

 را برانگیخت وبا اعتراضاتی در دکل ها همراه شد. شمال یحفار شرکتخشم کارگران  توقف موقت افزایش کار بجای

حق برگشت به خانه را  یحفار یدکل ها یبر روطی اطالعیه ای اعالم کرد که تمامی کارگران شاغل شمال  یحفار شرکت

 .ببرند شیشرکت را پ نیدکل ها بمانند و کار ا یبر رو شتریب دیماه و شا کی یستیبایندارند و م

بازگشت به خانه و گذراندن  دیروز کار سخت و مداوم به ام14که  بعد از این تصمیم شرکت حفاری شمال خشم کارگرانی را 

 همراه شد. در دکل ها وبا اعتراضاتی ختیرا داشتند برانگ شانیسال نو  در کنار خانواده ها

قابل یادآوری است که قبل از این کارگران شرکت حفاری شمال برای جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا خواهان توقف موقت 

 کارشده بوده اند.
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ماه  4نسبت به شرایط کاری وسطح پاینن حقوق و دزفول یکارگران حمل زباله شهردارتجمع اعتراضی 

 تاخیردر پرداختش

ماه  4برای اعتراض به شرایط کاری وسطح پایین حقوق و دزفول یکارگران حمل زباله شهردار اسفند، 25روز یکشنبه 

 تاخیردر پرداختش دست به تجمع مقابل شهرداری زدند.

  



 

 یحت شهیگفت: همی، به خبرنگار رسانه ای کار ادیساعات ز ،یا مهیمشکالت ب حاضر درتجمع با اشاره بهاز کارگران  یکی

 .میکن یم افتیحقوق پنج ساعت کار را در یول میکن یساعت کار م 10 م،یسر کار هست لیتعط یروزها

 نیکرونا، ا یماریب وعیکار و با وجود ش یبهداشت میوخ تیافزود: با توجه به وضع ماه حقوق، 4ی با بیان عدم پرداخت و

 یروزها کارگران حمل زباله درحال کار و تالش هستند، لذا انتظار ما پرداخت به موقع حداقل حقوق در نظر گرفته شده برا

 .ما است
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 دولت ارزشی برای جان کارگران وخانواده شان قائل نیست

: شود یمکرر بازپخش م  هیتوص کی م،یده یبه اخبار گوش م ای میچرخان یرا م ونیزیتلو چیهر زمان پ ،یمتوال یروزها یبرا

 «!دیدرخانه بمان»

که  شود یم دیتاک یضرور اریبر لزوم ماندن در خانه و خارج نشدن به جز در مواقع بس یرسم یاز همه بلندگوها یحال در

مجبورند هر روز بدون استثنا از خانه خارج شوند و سر کار بروند؛  ،یکارگران و شاغالن به خصوص در بخش خصوص

 یِ از مرخص یکارگر شاغل نتواند به راحت کیموجب شده که  زیموقت ن یشدن قراردادها نهیو نهاد یکار ثبات یرواج ب

 کیبعد از  م،یایسر کار ب خواهم یماه نم کیکه  دیکارگر بگو کیخودخواسته استفاده کند؛ در واقع اگر  یلیتعط ایبدون حقوق 

 !شدنخواهد  دیتمد د،یقراردادش بعد از سال جد ادیوجود ندارد؛ چراکه به احتمال ز گرید یماه، کار

: نکند آلوده به کرونا کنند یدائم دست و پنجه نرم م یِ با اضطراب و نگران روند، یکه سر کار م یروزها، کارگران نیواقع ا در

 !میرا آلوده کن مانیها و خانواده میشو

 !شوند؟ ینم لیتعط یرضروریغ یها کارگاه چرا

کار اتخاذ  طیکاستن از سطح خطرات در مح یبرا یمیتصم چیکارگران، ه یکار طیبه شرا اریانتقادات بس رغمیعل نهمه،یا با

مانند فروشندگان لوازم  رضروریها و فروشندگان اقالم غ بود که مغازه نیاز ا یگذشته، خبرها حاک یزهاونشده است؛ در ر

 ستیاما مشخص ن نندیها را ببندند و در خانه بنش لوکس، بهتر است درب مغازه مو کفش و البسه، خودرو و لواز فیک ،یخانگ

 نیو خودرو که محصوالتشان در ا یالبسه، لوازم خانگ دیکاالها مانند کارخانجات تول نیا یدیتول یواحدها شود یچرا اعالم نم



به  یدیتول یهمه واحدها گر،یبه عبارت د هند؟با حقوق بد یکنند و به کارگران مرخص لیتعط زین ستندین یاتیح ،ینبرهه بحرا

کنند و کارگران خود را از ترس  لیتعط مهیالاقل ن ای لیتعط توانند یم ،یو بهداشت ییدارو ،ییمواد غذا دیتول یجز واحدها

  .نجات دهند روسیکروناو یشگیهم

که کاالها و  یطیاست و در شرا یانسان یها کرونا، کاستن از سطح تماس روسیاز گسترش و یریواقع اگر تنها راِه جلوگ در

 زانیاز م تواند یاست که م یتنها راه «یلیتعط»عرضه و فروش ندارند،  یبرا یروزها بازار نیا ،یرضروریخدمات غ

 یحت ایکردن کار کارگران  یفتیاز آنها به ش یاریاند، بلکه بس نشده لیتعط دهاواح نینه تنها ا نکهیخطرات بالقوه بکاهد. حال ا

کار  یها طیها و مح کردن کارگاه یبازرسان کار، بر ضدعفون زانیتا چه م ستیاند و مشخص ن کاهش ساعات کار، تن نداده

 یها و صدور دستورالعمل «یفنحفاظت  یعال یشورا» یبه عدم برگزار زیها، قبل از هرچ تعلل نینظارت دارند؛ همه ا

 .گردد یو بهداشت کار در زمان بحران بازم یمنیآور در رابطه با ا الزام

برگزار  یماه سال جار وریشهر ازدهمیجلسه( در  نیو پنجاه و پنجم کصدی) یفن حفاظت یعال یجلسه شورا نیآخر ظاهراً 

( 94تا  85که براساس الزامات قانون کار )مواد  ستیدر حال نینداشته است؛ ا یا جلسه چیشورا ه نیشده است و پس از آن، ا

جانبه است،  سه ییکه شورا یحفاظت فن یعال یشوراست. شورا نیرقابل انکار ایغ فهیآن، وظ یدهایو بهداشت کار و با یمنیا

ها ابالغ  االجرا به همه کارگاه الزم یها را به صورت دستورالعمل یمنیجلسه بدهد و الزامات ا لیبحران تشک طیدر شرا یستیبا

 .دینما

  د؟یگو یچه م قانون

 تیکشور رعا یو منابع ماد یانسان یروین انتیص ی: برادیگو یقانون کار م 85ماده  م؛یندازیب یبه قانون کار نگاه ستین بد

بهداشت، درمان و آموزش ( و وزارت یحفاظت فن نی)جهت تام یحفاظت فن یعال یکه از طرف شورا یهائ دستورالعمل

 هیکل یبرا شود، یم نیکار( تدو طیبهداشت کار و کارگر و مح نیمو تا یا حرفه یها یماریاز ب یری)جهت جلوگ یپزشک

 .است یکارگران و کارآموزان الزام ان،یها، کارفرما کارگاه

 .باشند یو بهداشت کار م یصول فنا تیفصل بوده و مکلف به رعا نیمشمول مقررات ا زین یخانوادگ یها کارگاه -تبصره 

 یحفاظت فن یها نامه نیو آئ نیمواز هیمسئول ته یحفاظت فن یعالیشورا مشخص شده است: شورا نیا بی، ترک86ماده  در

 :گردد یم لیتشک لیو از اعضاء ذ باشد یم

 شورا خواهد بود سیمعاون او که رئ ای یکار و امور اجتماع ریوز -1 

 عیمعاون وزارت صنا -2 

 نیسنگ عیمعاون وزارت صنا -3 

 یمعاون وزارت کشاورز -4 

 معاون وزارت نفت -5 

 معاون وزارت معادن و فلزات -6 

 یمعاون وزارت جهاد سازندگ -7 

 ستیز طیسازمان حفاظت مح سیرئ -8 

 یفن یها دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته -9 

 عیصنا رانیدو نفر از مد -10 

 کارگران ندگانینفر از نما دو -11 

 شورا خواهد بود ریکه دب یکار وزارت کار و امور اجتماع یکل بازرس ریمد -12 

را در صورت لزوم و در « کارشناسان» یِ دارد که امکان بهره بردن از نظرات کارشناس زین یا تبصره ،یماده قانون نیا

 .فراهم کرده است -خاص است طیو مسلِم شرا ینیکه بحران کرونا، مصداق ع –خاص  طیشرا

طرح  هیته یبرا تواند یو شورا در صورت لزوم م دهیرس یکار و امور اجتماع ریوز بیشورا به تصو شنهاداتیپ -1تبصره

تخصص مرکب  یها تهیمربوط به شورا، کم فیوظا ریکار و انجام سا طیکارگران در مح یمربوط به حفاظت فن یها نامه نیآئ

 .دهد لیاز کارشناسان تشک



 !دهد؟ یجلسه نم لیتشک یحفاظت فن یعال یشورا چرا

جلسه  لیتشک یحفاظت فن یعال یکارگران، شورا یبودن اوضاع و ترس هرروزه  یبحران رغمیکه چرا عل نجاستیا سوال

 !شود؟ یحفاظت از جان کارگران استفاده نم یشده در قانون، برا ینیب شیپ یها تیچرا از ظرف دهد؟ ینم

و  یجمع یزن توان چانه رومند،یمستقل و ن یصنف یها از تشکل یعدم برخوردار لیبه دل رانیطبقه کارگر ا ،یفعل طیشرا در

را با  یحفاظت فن یعال یجلسه شورا یوزارت کار است که فور فهیوظ نیبر سر حفاظت از جان خود را ندارد اما ا یفرد

 یها کارگاه نکهیمانند ا ییها الزم را صادر کند؛ دستورالعمل یها العملو دستور دیبرگزار نما یکارگر ندگانیحضور نما

در صورت امکان، کار را  زین یضرور یها با حقوق بدهند؛ کارگاه یِ شوند و به کارگران مرخص لیموقتاً تعط یرضروریغ

 .ندیالزم را اجرا نما یبهداشت یها کنند و تمام دستورالعمل یفتیش

 اسفند 25تاریخ بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده ب
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 کرونا خالف قانون است یدمیاخراج کارگران به واسطه اپ

کارگاه،  یلیکرونا و به تبع آن تعط یدمیتوانند با استناد به بروز اپ ینم انیحقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است کارفرما کی

 .جانبه خاتمه داده و کارگران را اخراج کنند کیقرارداد کار را 

دانشگاه اصفهان و استاد حقوق کار یحقوقدان عمومی شاه فیمحمد شر اسفند یک رسانه با 25متن گفتگوی  روز دوشنبه 

 بقرارزیراست:

مصداق فرس ماژور )قوه قاهره( دانسته اند و با استناد به قوه قاهره خاتمه قراردادها از جمله  یکرونا را عده ا وقوع

 ست؟یخصوص نظر شما چ نینسته اند. در او ممکن دا یقراردادکار را قانون

توسل به آن را  یدانم. منته یقرارداد( م نیفرس ماژور )قوه قاهره خارج از اراداه طرف قیبروز کرونا را از مصاد زین من

که قرارداد کار  میتوجه داشته باش دیدانم. با یو موجه نم یکار با استناد به قانون کار قانون یجهت خاتمه دادن به قراردادها

کند و تابع  ینم تیتبع ی)کارگر و کارفرما( است، اما از قواعد حقوق خصوص یصاشخاص خصو نیب یاگرچه قرارداد

کارگران  یشغل تیامن تیتقو ی" قرارداد براقی"تعل تیوضع ینیب شیقواعد پ نیخود است. از جمله ا یقواعد و استانداردها

 .است

رابطه کار اعم از  نیاز طرف یکیدارد که انجام تعهدات  یتیقانون کار داللت بر وضع 14مندرج در ماده  فیطبق تعر قیتعل

قانون کار "فرس  15بر اساس ماده  قیتعل قیاز مصاد یکیبه طور موقت متوقف شود.  یکارفرما بنا به جهات ایکارگر 

بروز حوادث  ایو  هیکه به واسطه قوه قهر ی: در موردکند یم حیتصر ارقانون ک 15"قوه قاهره" است. ماده  ایماژور" 

 ایشود و انجام تعهدات کارگر  لیاز کارگاه تعط یقسمت ایخارج است، تمام  نیکه وقوع آن از اراده طرف ینیب شیپ رقابلیغ

به حال  شود یم لیکه تعط گاهآن قسمت از کار ایکار با کارگران تمام  یشود، قراردادها رممکنیکارفرما به طور موقت غ

 .است یموارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع صی. تشخدیآ یدرم قیتعل

 ست؟یچ قیتعل نیا اثر

کند و پس از رفع مانع، در حال حاضر کرونا، رابطه کار به حالت سابق  ینم دایاست که قرارداد کار خاتمه پ نیا قیتعل اثر

 رشی. پذردیقانون کار مکلف است کارگر را بپذ 20گردد و کارفرما طبق ماده بازگشته و کارگر حق دارد به کار خود باز

 ریو ...( در حکم اخراج غ یورشکستگ د،ی)تداوم مانع، حادث شدن مانع جد موجهنکردن کارگر از جانب کارفرما بدون عذر 

 .به کار خود بازگردند ی( و طرح دعوصیتشخ یها ئتیتوانند با مراجعه به اداره کار )ه یموجه بوده و کارگران م

شود به  یم لیکه کارگاه تعط یاضطرار طیشرا نیدر ا دیاست که با یمعن نیکارفرما نتواند قرارداد را خاتمه دهد به ا اگر

خواهد بود.  انیاز کارفرما یتعداد یو احتماال ورشکستگ شتریضرر ب یبه معن نیرا پرداخت کند و ا ایکارگران حقوق و مزا

 ست؟ین یمنطق ریغ یقانون لیتحم نیا ایآ

 افتیدر ایدهد حقوق و مزا یکه انجام م یکه کارگر در عوض کار یمعن نیمعوض است. به ا ی. قرارداد کار قراردادریخ

 نیهم، چن قیکند. در مورد تعل ینم افتیدر ییایانجام ندهد حقوق و مزا یکه کارگر کار یاست در صورت نیکند. قاعده ا یم

 .(داردهم وجود  یوجود دارد) اگرچه استثنائات یحکم



لزوما به کارگر در قبال کار انجام نشده حقوق پرداخت  نکهینه ا ابدیخاتمه ن یاست که قرارداد بنا به موانع موقت نیا قیتعل دهیفا

تواند آثار  یاست که بروز فرس ماژور سبب ضرر کارفرما هم شود و الزام او به پرداخت حقوق به کارگران م یعیشود. طب

 نیاست. ا ینینابیراه حل ب قیدهد. تعل جهیرا نت یکارینرخ ب شیو به تبع آن افزا یاقتصاد یابنگاه ه یمانند ورشکستگ یمخرب

 .تواند به کار خود بازگردد یکند که پس از رفع مانع م یم جادیکارگر ا یرا برا یدلگرم

 را دارد؟ یکاریب مهیاز ب یاست حق برخوردار کاریب قیکه کارگر به جهت تعل یامیا در

است، البته در  قیبه کارگر در حالت تعل ایمتعدد است. چنانچه ذکر شد قاعده پرداخت نکردن حقوق و مزا قیتعل قیمصاد

به واسطه بروز فرس  قیدر مورد تعل یپردازم. منته یخصوص وجود دارد که به آنها نم نیهم در ا یقانون کار استثنائات

قانون  2ماده  2بر اساس تبصره  یاجتماع نیکرونا، سازمان تام یدمیاپ نیمانند هم نیماژور و حوادث خارج از اراده طرف

 :تبصره ذکر شده است نیبه کارگران است. در ا یکاریب مهیمکلف به پرداخت ببیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی 

شوند با   یم کاریو ... ب یسوز  زلزله، جنگ، آتش ل،یس لیاز قب رمترقبهیو غ هیکه به علت بروز حوادث قهر یشدگان مهیب"

 ".استفاده خواهند کرد یکاریب مهیب یمحل از مقرر یامور اجتماع واحد کار و  یمعرف

مندرج در ماده  قیبنا به تعل یموقت یکاریب ایبه واسطه خاتمه قرارداد کار  یقطع یکاریاعم از ب یکاریب میداشته باش توجه

خارج از اراده کارگر و  رمترقبهیفرس ماژور و حوادث غ قیکرونا از مصاد ،یینها یبند جمع کیقانون کار است. در  15

است و در صورت اخراج،  یرقانونیکرونا غ یدمید به اپاخراج کارگر با استنا نیقانون کار(. همچن 15کارفرما است )ماده 

کارفرما با خواسته الزام، بازگشت به کار  تیموجه به طرف ریاخراج غ یکارگر حق دارد به اداره کار مراجعه و طرح دعو

به پرداخت  یالزام انیو کارفرما است قیکرونا مصداق تعل یدمیاز اپ یناش یبنا به ضرورت ها زیکارگاه ها ن یلیکند. تعط

 مهیمکلف به پرداخت ب یاجتماع نیکارگران سازمان تام یکاریمورد و در صورت ب نیحقوق به کارگران ندارند، بلکه در ا

 .به کارگران است یکاریب

کنند، که در  زیو قطع حقوق کارگران پره قیکه توان دارند از توسل به تعل یکنم تا زمان یم هیتوص انیبه کارفرما انیپا در

 یگروه ها ژهیبه و گریکدی اوریهمه  دیدشوار با طیشرا نیو در ا ستیکارگر ن یافتیمعادل حقوق در یکاریب مهیصورت ب هر

 .میماندن کرونا را شکست ده نهو با در خا میجامعه باش رتریپذ بیآس
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 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دیگر سقز یشهردار فیتنظاعتصاب وتجمع کارگران بخش 

برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دیگرشان  سقز یشهردار فیتنظاسفند، کارگران بخش  25روزیکشنبه 

 ازرفتن برسرکار خودداری کرده ودست به تجمع زدند.



 

 ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگرهم دست و پنجه نرم کنند5عالوه برکرونا باید با عدم پرداخت  وانیمر یکارگران شهردار

کارگر در آستانه نوروز کرونایی پرداخت نشده 100بیش از  96ماه حقوق،عیدی،بخشی از حق اضافه کاری وحقوق سال 5

 است.

دشوار  طیشرا نیسبز، در ا یو فضا یانند پاکبانمختلف م یها از صد نفر است و در بخش شیکارگران که تعداد آنها ب نیا

کرونا، ما همچنان مانند قبل سر کار  روسیگسترش و رغمی: علبه خبرنگار رسانه ای گفتندکرونا مشغول به کار هستند، م

 .اند ما را نپرداخته یاما هنوز معوقات مزد میرو یم

 یکار از اضافه یبخش ،یسال جار یدیو ع یکار اند، اضافه ماه است، دستمزد خود را نگرفته 5از  شیکارگران که ب نیا

 .اند خود را هنوز نگرفته 96سال  یاز معوقات مزد یسال قبل و مقدار

در ارتباط با  کند، یرا جاروب م وانیشهر مر یها سخت، کوچه یروزها نیکه در ا یشهردار نیاز کارگران پاکبان ا یکی

اما مردم خودشان  ستیکارگران ن یبهداشت زاتیچندان به فکر تجه ی: شهردارگفت خود و همکارانش یبهداشت تیوضع

 .کنند یم عیتوز گانیما ماسک و دستکش را انیم

 گریاز اقشار د شیکه ب میمشغول به کار هست یطی: ما در شراافزود"میهست مانیها شرمنده خانواده دی"شب ع نکهیا انیبا ب او

اما  میکن یرا جمع م یکیمردم و ظروف پالست یها ها و دستکش ماسک ها، ابانیها و خ از کف کوچه م؛یتماس دار ها یبا آلودگ

 !نباشد یخال مانیسفره ها دیتا الاقل شب ع پردازند یما را نم یحال، مطالبات مزد نیبا ا

۱۳۹۸/۱۲/۲5 

 

   !است ی!/ کرونا هم طبقات؟«دیدر خانه بمان» ندیگو یاند که م داده یکاریب مهیبه کارگران دستمزد و ب ایآ

  .ندارند یکاریب مهیدر خانه بمانند چون دستمزد و ب توانند ی: کارگران نمدیگو یم یقیصد لیکائیم

  

 لیکائیم .ستیکشور، قابل اجرا ن یاز جامعه کارگر یمیبخش عظ یبرا «دیدرخانه بمان» هیتوص لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 ی: درخواست دولت و مراکز درماندیگو یرابطه م نیاستان کردستان( در ا یکارگران ساختمان یانجمن صنف سی)رئ یقیصد



 مهیفقر، عدم پوشش ب ،یکاریکه ب ردیگ یصورت م یدر حال یکشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عموم

 .کارگران دارد یبر زندگ یبار فاجعه ریمناسب، تاث یو پزشک یو نبود خدمات درمان یکاریب

 

با  نهایاز ا شیپ دیرا که شا یماریب نیتا بتواند زودتر ا میکه در خانه بمان خواهد ی: دولت از ما کارگران مدهد یادامه م یو

به کارگران  یبهداشت لیو وسا یکاریب مهیدستمزد، ب لیاز قب یخدمات ایآ یبود، مهار کند ول یدرست، مهارشدن ریاتخاذ تداب

کار  یرویکه کارگران تنها با فروش ن دانند یاند؟! مگر نم خصوص گرفته نیدر ا یمیاصالً تصم ایآاند؟!  واقشار کم درآمد داده

 کیاز دست دادن  ،یاستادکار ساختمان ایکارگر  کی یبرا دانند یخود ببرند؟! مگر نم یها بر سر سفره ینان توانند یخود، م

 !بار باشد؟ فاجعه یاز لحاظ اقتصاد تواند یم یرروز کا

 

 را هم ندارند؟ یماسک و دستکش حفاظت کی دیتوان خر یاز کارگران حت یلیکه خ دانند ینم ای: آدهد یادامه م یو

 

 تیحما یها جامعه و دادن بسته فیکامل از کارگران و قشر ضع تیحما ط،یشرا نیدولت در ا فهیوظ ،یقیگفته صد به

 .کار است یلیتعط یروزها یدر ازا یو نقد یدرمان ،یخوراک

 

آنها فراهم کند تا دور  یمناسب برا یروح طیشرا تواند یم فیاز کارگران و اقشار ضع تی: دولت تنها با حماکند یم دیتاک یو

 .بمانند شانیها بتوانند کنار خانواده یروح یها یاز استرس و ناراحت

 

ما  رسد یخود عمل کند؛ به نظر م یقانون فیبه وظا دی: دولت بادهد ی، ادامه م«است یکرونا هم طبقات» نکهیا انیبا ب یقیصد

البته اگر  م؛یاز جسم و جان خود حفاظت کن م،یآور یکه درم یزیو هم با پول ناچ میهم سر کار برو میکارگران مجبور هست

 !یلیست و هم تعطه یبهداشت داتیتمه ماز ما بهتران، ه یبرا یباشد ول یکار

 

 یماریب وعیاز ش خواهند یچطور م ست،یآنها ن یها به فکر کارگران و خانواده ینهاد چیه ی: وقتکند یاضافه م انیدر پا یو

 !کنند؟ یریکرونا جلوگ

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 

 

ماه   3بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت 3ی منطقه کارگران شهرداردوباره  تجمعاعتصاب و 

 و توخالی درآمدن وعده شهردار یدیحقوق و ع



 

دست از کارکشیدند وراهی استانداری بندرعباس  3ی منطقه کارگران شهردار اسفند برای باری دیگر، 26روز دوشنبه 

به گوش نماینده درآمدن وعده شهردار یو توخال یدیماه حقوق و ع  3به عدم پرداختنسبت  شدند تا صدای اعتراضشان را

 .هرمزگان برساننددولت در استان 

 م،یخانواده هست یافراد جامعه دارا ریمانند سا زیما نحاضر درتجمع به خبرنگار یک رسانه محلی گفت: از کارگران یکی

 .کنم هیخشک و پوشاک ته ریش دیفرزند کوچک هستم که به طور مرتب با یدارامن 

پیش : افزودماند، یم یما کارگران تنها در حد وعده باق یمسئوالن برا یقول ها نکهیا انیبا باین کارگرمعترض 

و شهردار  میمحل تجمع کرد نیبه استاندار ا ی اعتراضمانرساندن صدا یمحل برا نیهمکاران در ا ریهمراه با ساازاین+

 انیبه پاامر در طول دو هفته و با دادن تنها دو حقوق  نیا وشود  یپرداخت م ایهفته تمام حقوق و مزا کیگفتند ظرف 

 .دیرس

 یدیما تمام شد، عنوان کرد: در حال حاضر سه ماه حقوق و ع یها یدو حقوق تنها به دادن بدهکار نکهیبا اشاره به ا یو

 .ستیبندرعباس پاسخگو مطالبه ما ن یاما شهردار م؛یطلبکار هست یاز شهردار

از هر  یتا شهر عار میکن یم فیخاطر نشان کرد: همان گونه که ما با تمام وجود خود شهر را تنط یکارگر شهردار نیا

ادارات به موقع پرداخت شود تا شرمنده  ریمانند سا زیحقوق ما ن میرفت و آمد شهروندان باشد توقع دار یبرا یفیگونه کث

 .میخانواده خود نباش

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 

 

ماه حقوق  4دراعتراض به عدم پرداخت  اهواز8منطقه  یسبز شهردار یکارگران فضااعتصاب وتجمع 

 وعیدی مقابل استانداری خوزستان

ماه حقوق  4برای دراعتراض به عدم پرداخت  اهواز8منطقه  یسبز شهردار یکارگران فضا اسفند، 26روز دوشنبه 

 وعیدی دست از کارکشیدند و مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

http://etehadbinalmelali.com/ak/wp-content/uploads/2020/02/photo_2020-02-19_23-11-54.jpg


 

منطقه هشت،  چهار  یشهردار مانکاریما از پاهواز به خبرنگار رسانه ای گفت: منطقه هشت یز کارگران شهردارا یکی

 .میرا طلبکار هست یدیماه حقوق و مبلغ ع

شود، اما انتظار  یپرداخت م ریبا تاخ شهیمنطقه هشت اهواز هم یسبز شهردار یادامه داد:حقوق ما کارگران فضا یو

دارند که  ییازهاین مانیخانواده ها دیدر آستانه سال جد رایشود ز دهیشیما اند یبرا یاساس یچاره ا یفعل طیدر شرا میدار

 .میکن نیتام دیبا

 .سبز دارد یکارگر فضا 120منطقه هشت اهواز حدود  ی، شهردارویگفته  به

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 

 

   شان کوتاه است اموال تیریشد؟ / دست  کارگران و بازنشستگان از مد یبحران یاجتماع نیتام چرا

 

در  یمستقل کارگر یها نقش تشکل شیساختار و افزا رییتغ ،یاجتماع نیبحران در تام یها شهیر حیبا تشر یالله فرج کاظم

  .سازمان را از بحران خارج سازد تواند یکه م داند یم یاصالح نیتر سازمان را مهم تیریمد

آن  یها شهیو ر یاجتماع نیدر ارتباط با بحران سازمان تام لنا،یگفتگو با خبرنگار ا( در ی)فعال کارگر یالله فرج کاظم

 تیکه به لحاظ جمع کند یم یاجتماع نیرا متوجه صندوق و سازمان تام یاری" ذهن بسی: عبارت "صندوق بازنشستگدیگو یم

صندوق، توجه جامعه را به  نیا یمشابه بزرگتر است. بحران ورشکستگ یها صندوق یاز مجموع تمام ییپوشش به تنها ریز

 ندهیو آ ریبگ یمستمر یها خانواده ونیلیم 5.5از  شیب یزندگ نیآرامش و تام نیکه در کم کند یجلب م یبحران خطرناک

 .سازمان است نیا ی شده مهیب ونیلیم 14به  کینزد

 

از  یناش یها یماریحوادث و ب دگانید بیشمار آس شی: افزادیگو یم یاجتماع نیتام یریگ شکل ی خچهیدر ارتباط با تار یو   

افراد و  نیا یاقتصاد نیشهرها و نبود امکان تام تیجمع شیکارگران در کنار افزا یِ و ازکارافتادگ یریپ ،یکار و فقر، ناتوان

قرن هفده و هجده بود؛  یاروپا یِ دار هیماجوامع سر یِ در مناطق معدن ژهیصنعت به و ترشها، از تبعات رشد و گس خانواده

و  ها استیس شبردیاز پ ریوقت را ناگز یها از بحران و کنترل شورش کارگران و فرودستان، دولت یریشگیضرورت پ

( و دستور کسر 1604)نگلستانچهارم پادشاه ا یضرورت، اقدام هنر نیمصداق پاسخ به ا نیکرد که اول یاقدامات خاص

 زمینیهمان معدن بود. رشد صنعت و ماش ی دهید بیکارگران آس یدارو و مداوا دیاز درآمد هر معدن به منظور خر یمبلغ



ها را  کارگران شد و دولت یو مطالبات یاعتراض یها فقر و به تبع آن رشد جنبش کار،یکارگران ب تیجمع شیسبب افزا

 .وارده کرد یها از کارگران و  جبران خسارت یحداقل یها تیبه منظور حما یمقررات یراو اج بیاز تصو ریناگز

 یها و چهل، دولت یس یها همزاد آن در دهه یِ کارگر یو گسترش جنبش جهان یدار هیحاد سرما یها ادامه داد: بحران یو

تداوم  نیو تضم یاجتماع تیامن جادی" کارگران به عنوان تنها راهکار ایاجتماع نی"نظام تام یرا به برقرار سیو انگل کایامر

حقوق بشر در مجمع  یجهان هیاعالم 22در ماده  یاجتماع نیمسئله تام 1948جامعه مجبور کرد. سرانجام در  یرشد اقتصاد

از  یجمله در آن گنجانده شد: "همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخوردار نیو ا بیسازمان ملل متحد تصو یعموم

 ."را دارند یاجتماع نیتأم

 رانیدر ا یاجتماع نیتام نیکوت ریمس

 

چند، "سازمان  ییها بیشدن فراز و نش یپس از ط رانی: در ادیگو یرابطه م نیدر ا یالله چگونه بود؛ فرج ریمس رانیدر ا اما

 یدر هنگام بازنشستگ تیحما ،یو درمان یو ارائه دهنده خدمات پزشک یا مهیب ریسازمان فراگ کی" به عنوان یاجتماع نیتام

شد و  لیتشک انیکارگران و روستائ یاجتماع یها مهیبا ادغام دو سازمان ب 1342 سالدر  یوقوع حادثه و از کارافتادگ ای

نهاد به صندوق  نینام ا 1355شد. سال  لیسازمان مستقل تبد کیبه  یاجتماع نیقانون تام بیبا تصو 1354سرانجام در سال 

 ." بازگشتیاجتماع نیانقالب به "سازمان تام یشورا بیبا تصو 1358و دوباره در سال  افتی رییتغ یاجتماع نیتام

 

نام و اساسنامه،  ریی، بارها با تغ1357سازمان که قبل و بعد از انقالب  نیا تیریعملکرد و مد ،یفعال کارگر نیا ی گفته به

مورد انتقاد  شهیکرده است، هم تیمان مستقل فعالساز کیپوشش و نظارت وزارت کار قرار گرفته و گاه به عنوان  ریگاه ز

 .ستو صاحب نظران هم بوده ا  شدگان مهیب

، 7پوشش )سهم کارگر ریدرصد حقوق کارگراِن ز 30معادل  افتیسازمان، از ابتدا با در نیا یافزود: منابع مال یو

در  یکاریب مهیبه عنوان ب زیدرصد ن 3و  نی( تام3سازمان  یامور جامعه و حام یو دولت به عنوان متول 20 انیکارفرما

 جادیرفاه و ا نیکارگران و تام مهیاز وجوه ب یبردار و بهره یگذار هیبه آن اضافه شده است. با هدف"سرما 1369سال 

و  سیپرداخت شد"بانک رفاه کارگران" تاس یاجتماع نیسازمان تام یکه از سو لایر ونیلیم 400 هیاول هی"، با سرماالتیتسه

بانک رفاه  1390تا سال  نکهیموسوم گشت، واگذار شد. نکته جالب ا یاجتماع نیبه آنچه بعدها به سازمان تام 1339در سال 

اعالم شده و با داشتن  یخصوص یطور رسم اساسنامه، به رییبا تغ  1391خردادماه  30در  یول شد یمحسوب م یرسماً دولت

 ی به گفته کهیداد. درحال تیتومان، ادامه فعال اردیلیهزار م 10بالغ بر  یا هیبا سرما ها ییدارا دیشعبه و تجد 1300

از آن وارد بازار بورس و سهام آن  یبخش ایو  تیکه کل یبانک رفاه کارگران، به مفهوم یِ ساز یوصکارشناسان، امر خص

 .کارگران است انیواگذار بشود، خطرناک و به ز یواقعا به بخش خصوص

 !سازمان برداشت کردند؟از منابع  چگونه

 

مستقل و  هیسرما تِ یکه به لحاظ مالک گر مهیسازمان ب نی: اگردد یبازم یاجتماع نیسازمان تام طیشرا حیبه تشر یالله فرج 

کارگران )بخصوص  تیشمار جمع یجیتدر شیو افزا کسویسازمان از  یجوان لیواقعا متعلق به کارگران است، به دل

 پرداز، مهیبه ب ریبگ یمستمر تیشمار جمع ارکوچکِ یبا نسبت بس جنگ هیاول یتا سالها گر،ید یپوشش از سو ری( زیصنعت

 تیریبر مد یدخالت و نظارت کارگر چگاهیامر ه تیکه در واقع ییو از آنجا شد یو ثروتمند محسوب م یقو اریبس یسازمان

دولت  یپدر خواندگ نقش یفایکه، با ا یوقت بوده است؛ طمع یها دولت یو عملکرد آن وجود نداشته، همواره مورد طمع تمام

 ی از منابع آن جامه یجنگ به بعد با برداشت واقع یانیم یآن، از سالها رانیسازمان و اعمال قدرت در گماردن مد نیدر ا

 .دیعمل پوش

برداشت  نی: نخستکند یم حیتشر یفعال کارگر نیو چگونه صورت گرفت؛ ا یک یاجتماع نیاز سازمان تام ها برداشت

و  یدولت به منظور حفظ منابع مال نیمنابع را دولت جنگ محقق کرد. سپس هم نیدولت از ا ی ( وام گونهیدراز )دست

و با  لایر اردیلیم 20 هیاول هی"شستا" را با سرما یاجتماع نیتامسازمان  یگذار هیسازمان، شرکت سرما نیا ینقد یها ییدارا

 یو خارج یداخل هیدر بازار سرما یارزش افزوده حداکثر لیو تحص یسودآور کردیبا رو یکارآمد منابع مال تیریهدف مد

 هیو شرکت بزرگ سرما نگیهلد 9 یانداز ( که با راه1365کرد ) سیتاس یو بازرگان یو حدمات یدیتول یها تیفعال قیاز طر

 یا وقت در مصاحبه رعاملیمد ی( لطف1397ماه  وریسال )شهر یاز س شیخود را ادامه داد. پس از گذشت ب تیفعال یگذار

کرده و در  تیریشرکت را مد 184شستا  کند یاعالم و اضافه م 274شستا را  ییو جز یکل تیتحت مالک یها تعداد شرکت

 .است رانیا یناخالص مل دیدرصد از تول 1.2مولد  هیتومان سرما اردیلیم 3900زمان شستا با  نیسهامدار است؛ در ا هیبق



قابل  ییشدن فراز و فرودها ی"، با طیاجتماع نیبه نام "سازمان تام یسال از تولد نهاد 56با گذشت  نکهیبر ا دیبا تاک یو

است؛ ادامه  یورشکستگ ی نهاد به گفته مسئوالن آن در آستانه نیاکنون ا مکرر در اساسنامه و نام، هم یراتییتوجه و تغ

 نانیشده، چندان مورد اطم هیآشکار در اعداد و ارقام ارا یها منابع متعدد و تفاوت ظموجود، به لحا ی: هرچند آمارهادهد یم

سازماِن بالقوه قدرتمند  نینقش ا یفایدر امکان تداوم ا دیو ترد یاز وخامت اوضاع مال تیها حکا داده نیا ندیاما برآ ستندین

توسط سهامداران آن انتخاب،  دیبا زیآن ن تیریاست و مد یردولتیغ یِ سازمان عموم کی تیکه به لحاظ مالک یدارد؛ سازمان

ها با  دولت یدر کار نبوده، بلکه تمام یتیحما چگاهیبشود. اما در عمل نه تنها ه تیبه سهامداران پاسخگو و توسط دولت حما

 .اند کرده یبردار خود بهره یرکارگریاهداف غ یآن را در راستا ،ینهاد منابع مال نیا تیریمد یرقانونیگرفتن غ اریدر اخت

 که هم اکنون در سازمان حاکم است یبحران

 

سازمان  نی( ایاجتماع نی: به گفته منابع مطلع و ازجمله محمدحسن زدا )سرپرست وقت سازمان تامدهد یادامه م یالله فرج

 یکسر 1396تومان در سال  اردیلیهزار م 7. بطور مشخص برد یبودجه رنج م یو کسر ینگیمدتهاست که از کمبود نقد

 یاردیلیهزار م 13 یها شده است. حسن زدا به بدهکار وام از بانک تنمجبور به گرف یکسر نیجبران ا یبودجه داشته و برا

هزار  39به رقم  ها یبده نیا 1397سال  انیتا پا کند یاشاره و اظهار م یبه بانک مل یاردیلیم 815سازمان به بانک رفاه و 

 یبده  1390سازمان، در سال  رستسرپ یکه بنا به گفته لطف ستیدر حال نی(. ا1397 ماهید کمی) دیتومان خواهد رس اردیلیم

 چیاست و ه دهیتومان رس اردیلیهزار م 190به   1397 انیبوده و تا پا اردیلیهزار م 140بالغ بر  یاجتماع نیدولت به تام

 .وجود ندارد یبده نیبازپرداخت ا یبرا یا انداز و منبع قابل مالحظه چشم

 

 یمصطف یدر مراسم معرف یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز یعتمداری، محمد شر1398 رماهیت کمی: کند یاضافه م یو

کرد. نکته قابل  دیدولت به سازمان تاک یتومان اردیلیهزار م 180 یبر بده رییتغ یسازمان(، با اندک دیجد رعاملی)مد یساالر

هزار پرسنل تحت  72خود سازمان و حدود  یِ جار یها نهیبر هز اضافهبودجه،  یکسر نیاست که با وجود ا نیتوجه ا

 یاجتماع نیهم به سازمان تام یارتباط چیسالمت که ه مهیب یها نهیپرداخت هز ،یقانون یپوشش، دولت در عمل  با ترفندها

 .سازمان گذاشته است نیبر دوش ا زیندارد را ن

 

از   یا مجموعه یدارا رانیطبقه کارگر ا یتیو حما ینهاد  مشارکت کیبه مثابه  یاجتماع نیسازمان تام ،یاله فرج ی گفته به

 یچگونگ یاست. بررس ستمیس یخروج ای ها نهیاز هز یا و مجموعه ستمیس یورود ای یاز منابع مال یا مجموعه ها، ییدارا

 تواند یم ستمیس نیا یمال یو خروج یورود انیاز آنها و دقت در تراز م یبردار هو بهر ها ییدارا نیا یو نگهدار تیریمد

 .دهد حیرا توض یبه بحران کنون دنیرس ییو چرا تیوضع نیا یچگونگ

 

ها،  از ساختمان یا سازمان شامل بانک رفاه کارگران، شستا و مجموعه نیا یها یی: داراپردازد یم ها ییدارا حیابتدا به تشر او

و اهداف آنها  هیسرما زانیهستند که م یمیعظ یها یگذار هیاول سرما فیو مهمانسراهاست. دو رد یحیها و اماکن تفر اقامتگاه

نقش و  چگونهیطبقه کارگر ه یواقع ندگانیمتاسفانه نما نکهیمشخص است اما آنچه مسلم است ا یرسم یها بر اساس داده

ندارد.  ها یگذار هیسرما نیسود حاصل از ا عیمنابع، نظارت بر عملکرد و توز نیا یگذاراستیو س تیریدر مد یسهم

 .عموم کارگران است ی و آزادانه یو استفاده قانونمند همگان یخارج از دسترس زین یبعد یها فیرد

 گرفته؟ یسازمان کاست یمنابع مال چرا

 

عوامل مولد بحران  نیتر از مهم یکیاختالل،  نیدچار اختالل شده و ا ستمیس یها یورود ای یجار یمعتقد است، منابع مال او

 :پردازد یآن م یها شهیاختالل و ر نیا حیاو سپس به تشر ست؛ یکنون

 یاتیمهم و ح اریبس یمنبع ورود نیکارگران تحت پوشش است. ا یدرصد حقوق تمام 33که معادل  شدگان مهیب ی مهیحق ب (1

اشتغال،  یها نهیو کاهش مداوم زم  یکارسازیب یعنیبعد جنگ،  یها دولت یتمام یبرالینئول یها استیس لیسازمان به دل

مزد از نرخ شتابنده  شیافزا یمزمن و گاه تصاعد یو عقب ماندگ تمزدهاداشته است. سرکوب مداوم دس ینزول ریهمواره س

و به تبع آن  شتریمزدها ب شیسازمان به مراتب ازنرخ افزا یها نهیهز گریو د یدرمان یها نهیهز شیتورم سبب شده نرخ افزا

موقت در بازار کار و تن دادن  یشدن کارها و رواج کامل قرار دادها یباشد. موقت شتریسازمان ب یاز ورود ها نهیهز

 گرید یز سوو ا نیاست. اضافه بر ا یپرداز مهیسبب کاهش ب یکاریاز خطر ب زیبه منظور پره مهیکارگران به نبود پوشش ب

 شود یسبب م یمستقل کارگر یها تشکل تیکارگران و نبود حما یطبقات یکمبود آگاه ایدر بستر نبود  انیکارفرما یآزمند



در ارسال  انیکارفرما ریکارگران کمتر باشد. تاخ یافتیدر یاز رقم واقع مهیب یها ستیاظهار شده در ل یایغالبا حقوق و مزا

 .راستا است نیدر هم یاختالل زیکارکنان ن مهیو پرداخت حق ب ستیل

 تیو حما فهیوظ یعمل انیکه در واقع ب ی. سهممهیدولت در پرداخت حق ب یدرصد 3سهم  ایکمک دولت به سازمان  (2

کالن دولت به  یاز بده یپس از جنگ پرداخت نشده و بخش مهم یها سال ی" است عمال در تمامیاجتماع نیدولت از "تام

 .دهد یم لیشکسازمان را ت

 

منابع، کارکرد درست  تیریدر مورد مد یگزارش شفاف و قابل فهم چیسازمان. تاکنون ه یها یگذار هیسود سرما ایدرآمد  (3

سودها به صندوق سازمان، به صاحبان  نیشستا و انتقال ا رمجموعهیز یبانک رفاه و شرکت ها یسود ده یواقع زانیو م

ها کارشناسان و حسابرسان معتبر و مورد اعتماد  گزارش نیاساس ا رنشده است که ب هیدو موسسه ارا نیسهام ا یواقع

 .کنند ییآزما یو راست یکارگران بتوانند حسابرس

 افته؟ی شیسازمان افزا یها یخروج چرا

 :پردازد یسازمان م یخروج ای ها نهیهز حیدر ادامه به تشر یالله فرج

 یامر شدگان مهیقانونمند بر اساس سن و سابقه ب یها یشمار بازنشستگ شیو غرامت مزد. افزا یکاریحقوق ب ها، یمستمر  (1

و  دیدر حوزه تول یبرالینئول یها استیاز اثرات س یکه ناش د،یجد شدگان مهیاست اما در مواجهه با کاهش شمار ب یعیطب

است.  دیجد یها یپرداز مهیب ایمنابع  یمقابل ورود در ها نهیگرفتن هز یشیپ ی هدهند کارهاست، نشان یساز یاشتغال و موقت

از موعد  شیب یها یبازنشستگ یعنیها  دولت یشده از سو لیتحم یمصلحت یها یمانند بازنشستگ ییها استیس  نیاضافه بر ا

  ز،ین یدیتول یها ساختار واحد دیو تجد عیصنا یبا استفاده قانون نوساز یبازنشستگ ای آور انیسخت و ز یدر مورد کارها

شمار  80و  70دو دهه  یرا بزرگتر و خطرناک کرده است. ط پردازان مهیبه شمار ب رانیبگ یمجموعا نسبت شمار مستمر

ها، شمار  شدند و بنا به مصلحت لینادرست تعط یها استیاز صد و هزار کارگر متاثر از س شیدارنده ب یها از بنگاه یادیز

قرار گرفتند که باز هم سبب  یکاریب مهیپوشش ب ریز ایمختلف زود هنگام بازنشسته  نیها با عناو بنگاه نیکارگران ا از یادیز

 یاصل شدگان مهیشمار ب 1395معتبر در سال  یآمار یها است. بر اساس داده پرداز مهیبه ب ریبگ یبزرگتر شدن نسبت مستمر

 4 گریمنبع د کیهزار )  662و  ونیلیم 5سازمان  یتبع و یاصل رانیبگ یهزار نفر و شمار مستمر 737و  ونیلیم 13

 نیدر ا یپرداز وجود دارد. نرم جهان مهیب 3فقط  نهیشیب ریبگ یمستمر کیدر مقابل  یعنیهزار( نفر است.  800و  ونیلیم

باز هم بزرگتر شده است.  سبتن نیسه سال گدشته ا یبطور حتم ط یاست؛ باتوجه به روند تاکنون 15و گاه  10مورد  باالتر 

 ییاز سودجو یدر بخش معدن و ساختمان که ناش ژهیاز کار به و یناش یها یماریکننده حوادث و ب باال و نگران اریشمار بس

منظور است اضافه  نیها به هم از کارگاه یها در کنار ضعف بازرس کارگاه یمنیو ا یبهداشت نیمواز تیدر رعا انیکارفرما

 نیاز ا یو فوت و غرامت دستمزد ناش یاز کارافتادگ یها یمستمر زیقابل گر شیسبب افزا یدرمان یها نهیزه لیبر تحم

 .حوادث است

هزار  631و  ونیلیم 35 یو تبع یاصل شدگان مهیشمار ب 1395. بنا به همان آمار در سال یو پزشک یدرمان یها نهیهز (2

و  افتهی شیمطابق  با نرخ تورم افزا مهیتحت پوشش ب تیجمع نیا یماندر یها نهی( نفر است. هزونیلیم 42 گری)و منبع د

کمتر  پردازان مهی( از مزد بیو هفتم مربوط به بودجه درمان ستیدرصد )نُه ب 33 یعنی یپرداخت مهیاما در مقابل حق ب ابدی یم

شده و  هیارا یدرمان یسازمان است. کاهش پوشش و خدمات بهداشت یکاهش درآمدها یایگو نیداشته و ا شیاز نرخ تورم افزا

 .است ین نابرابریا ینادرست و ناروا جهینت مه،یتعهدات ب ستیاز ل یضرور یاز داروها یاریخروج بس

ها و  حقوق افتیو در یتیریو مراکز تابعه. بخصوص در بخش مد یاجتماع نیحقوق و دستمزد کارکنان سازمان تام (3

و سهامداران  یبه مثابه صاحبان اصل ینظارت کارگر چیسازمان است که ه یو خروج ها نهیاز هز یبخش ینجوم یها پاداش

 .سازمان بر آن وجود ندارد نیا

 

و بخصوص  یکمترضرور ای ریغ یها شیها و هما در قالب نشست هیرو یب یها و پاش ختی. ریتیریمد ژهیو یها نهیهز  (4

اعتبارات خارج از  ایو موسوم به "بودجه  یاجتماع نیسازمان تام رعاملیمد اریدر اخت میز بودجه سازمان که مستقا یبخش

سازمان به خود اختصاص  یها نهیرا در هز یضرور ریبزرگ و غ قمر ست،ین یقانون و نظارت چیشمول" است و تابع ه

 .دهد یم

 بحران در سازمان دیتشد عوامل

                                :است ریبه شرح ز ،یاجتماع نیبحران در سازمان تام دکنندهیعوامل موثر و تشد ،یو ی گفته به

                      



 یا یردولتیغ یآن را نه به عنوان اموال عموم ییسازمان و دارا نی. دولت ایاجتماع نیدولت به سازمان تام ژهینگاه و (1 

 ییصندوق و دارا کیقانون موظف به حفاظت از آن است بلکه به مثابه  یعامل حفظ نظم و مجر کیکه خود به مثابه 

نگاه موجب عملکرد دوگانه دولت نسبت به  نی( در آن مجاز است. الیمو  فیکه هرگونه دخل و تصرف )ح نگرد یم یزالیال

 ریسازمان مد نیا یها و قانون برا اساسنامه رییتغشامل  یقانون یبا ترفندها اری: دولت در نقش صاحب اختشود یسازمان م نیا

 نیا یبرا ،یاجتماع نیتام یعالیموسوم به شورا ییگرا جانبه سه یشینما یآن شورا یبه جا ی. حتکند یم نییتع فهیو وظ

 اتیه نیا بیندارند بلکه حتا در ترک یآن نقش نییکه کارگران نه تنها  در تع ییامنا اتی. هکند یم فیامنا تعر اتیسازمان ه

گذشته را هم  زیو نقش ناچ اریاخت زیاند ن را اشغال کرده یکارگر ندگانینما یکه صندل یو کارگران یندگینما گاهیامنا همان جا

 3سهم  کنند، یم یدراز دست یاجتماع نیتام یها ییسازمان به دارا ارِ یها در مقام صاحب اخت حال، دولت نیندارند؛ در ع

سازمان مانند بانک رفاه و  نیاموال ا ی. براپردازند یشده نم دیبر آن تاک زین یخود را که در قانون اساس یتیحما یدرصد

سازمان را  نیخود به ا یو پرداخت بده نید یبر ادا یقصد دها،یفشارها و تاک ی هو به رغم هم کند یم نییتع فیشستا تکل

و پرداخت سهم  شود یبه عنوان کارفرما وارد م گاهیجا نیدولت در ااوست.  ییندارند. نقش و نگاه دوم دولت نقش کارفرما

از آنها مطرح  تیقصد حما یگاه  ناموجه و نیمع لیاز جامعه را که به دال ییها گروه ی مهیدرصد( از حق ب 13.5کارفرما، )

کوچک  یها کارگران کارگاه ها، بافیمانند خادمان مساجد و اماکن متبرکه، رانندگان، قال ییها . گروهشود یاست، را متعهد م

طور است  نی. همشود یدولت اضافه م یها یبه صندوق سازمان پرداخت نشده و به بده ییسهم کارفرما نیو... . اما در عمل ا

 .آور انیسخت و ز یکارفرما در مورد بازنشسته شدن کارگران در کارها مهیالتفاوت سهم ب پرداخت مابه

 یو از سو ییاز سو یطبقات یمتعدد، ازجمله نبود آگاه لی. به دالیاجتماع نیرگران به صندق تامکا ینگاه نادرست برخ (2

از  یدولت و ملت برقرار بوده، بخش قابل توجه انیم  رانیدر ا یدولت مرکز شیدایکه از بدو پ یا یاعتماد یفاصله و ب گرید

کرده و هرگونه تقلب و دستبرد به آن را مجاز  یتلق یدولت زالیصندوق ال را یاجتماع نیکارگران صندوق سازمان تام

به  یارسال مهیب ستیدستمزد در ل یبا کارفرما همراه شده از عدم اظهار مبلغ واقع تیبا کمال رضا لیدل نیاند. به هم دانسته

. میبده مهیمان را به باز حقوق دستمزد خود یغمبل دیبا لیبوده "به چه دل نیو استقبال کرده اند. استدالل هم ا تیسازمان حما

کارگران، ناآگاهانه و فقط به  ندگانیالبته کوچک، از نما ی"! گاه بخشستیکاف مهیب یبرقرار یپرداخت همان مبلغ حداقل برا

 هیوصروش نادرست را ت نیشدن ا یکارگران، جار یافتیبه در مهی( از حق ب%7سهم کارگر) زِ یافزوده شدن مبلغ ناچ لیدل

 .اند کرده

برخوردار و در  یطبقات یبر کارکرد سازمان. در جوامع مدرن که طبقه کارگر از آگاه ینبود نظارت موثر کارگر (3

 یامر یو بازنشستگ یا مهیب یها روند کار و نظارت بر کارکرد صندوق یریگیاست، پ افتهیسازمان  ژهیمستقل و و یها تشکل

 نیبه هم قایرا دق ییافراد و ساز وکارها کیدموکرات یدر روند یگرکار یها ها و تشکل جا افتاده و متداول است. سازمان

 نیبه ا یانداز بازنشستگ و پس مهیکارگران که به شکل حق ب ی هیکه سرما کنند یو کامال مراقبت م نندیگز یمنظور برم

 یاجتماع نیتام یالملل نیبسازمان  ای هیمورد اتحاد نی. در اشود یم تیریو مد یها سپرده شده، چگونه بهره بردار صندوق

ISSA هیسرما شود یم هیتوص یو بازنشستگ مهیب یها کرده که در آنها به صندوق بیتصو ییها ونیها و کنوانس نامه هیتوص 

و کمتر از متوسط معمول است  نییآنها پا یبهره و بازده زانیبشود که اگرچه م یگذار هیسرما یها در امور صندوق نیا ینقد

 نیو سپرده کارگران در ا ها هیحفاظت از سرما یبرا یکارگر یها حد ممکن باشد. تشکل نیآنها کمتر سکیر بیاما ضر

 یاجتماع نیتام ستمیو ناظر س یحام دیها فقط با و اجرا کنند. دولت یریگیامر را به هر شکل ممکن پ نیها موظفند ا صندوق

مستقل  یها نبود تشکل لیبه دل رانی. متاسفانه در انندکن یانداز دخالت و دست یردولتیغ یباشند و در امر بخش عموم

 .است افتهیها تحقق ن ت گونه نظار نیتاکنون ا یکارگر

 هزاره مقدم نی: نسرگفتگو

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 

 

اما معوقاتمان  میهست ها ی/ هر روز در تماس با آلودگیبا دست خال دی: شب عوانیمر یشهردار کارگران

   !پردازند یرا نم

  !اما مطالبات ما پرداخت نشد دیرس دی: شب عندیگو یم وانیمر یشهردار کارگران

 .خود خبر دادند یاز عدم پرداخت مطالبات مزد لنا،یدر تماس با خبرنگار ا وانیمر یشهردار کارگران

 



دشوار  طیشرا نیسبز، در ا یو فضا یمختلف مانند پاکبان یها از صد نفر است و در بخش شیکارگران که تعداد آنها ب نیا

اما هنوز  میرو یکرونا، ما همچنان مانند قبل سر کار م روسیگسترش و رغمی: علندیگو یکرونا مشغول به کار هستند، م

 .اند ما را نپرداخته یمعوقات مزد

سال  یکار از اضافه یبخش ،یسال جار یدیو ع یکار اند، اضافه ماه است، دستمزد خود را نگرفته 5از  شیکارگران که ب نیا

 .اند خود را هنوز نگرفته 96سال  یاز معوقات مزد یقبل و مقدار

 

در ارتباط با  کند، یرا جاروب م وانیشهر مر یها سخت، کوچه یروزها نیکه در ا یشهردار نیاز کارگران پاکبان ا یکی

اما مردم خودشان  ستیکارگران ن یبهداشت زاتیچندان به فکر تجه ی: شهرداردیگو یخود و همکارانش م یبهداشت تیوضع

 .کنند یم عیتوز گانیما ماسک و دستکش را انیم

از اقشار  شیکه ب میمشغول به کار هست یطی: ما در شرادهد ی" ادامه ممیهست مانیها شرمنده خانواده دی"شب ع نکهیا انیبا ب او

را جمع  یکیمردم و ظروف پالست یها ها و دستکش ماسک ها، ابانیها و خ از کف کوچه م؛یتماس دار ها یبا آلودگ گرید

 !نباشد یخال مانیسفره ها دیتا الاقل شب ع پردازند یما را نم یحال، مطالبات مزد نیاما با ا میکن یم

 

پرداخت  یدیآنها به همراه ع یتا قبل از نوروز، معوقات مزد ماندهیباق یانتظار دارند در روزها وانیمر یشهردار کارگران

 .شود زیمدت، معوقات به حسابشان وار نیو آنها توقع دارند در ا میسال زمان دار انیپا شود؛ فقط چهار روز تا

و وعده داده  داند یدر پرداخت معوقات کارگران م ریتاخ لیرا دل یاعتبار کاف نیو عدم تام ینگیکمبود نقد وان،یمر یشهردار

 .مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد یبه زود

۱۳۹۸/۱۲/۲۶ 

 

خدمت  انیپاداش پا گریهستند/ کارگران قرارداد موقت، د« حق سنوات کارگران»دنبال کاهش  به

   !رندیگ ینم

سال( معموالً  کیکه کارگران قرارداد موقت )با قرارداد کمتر از  یندانستن حق سنوات الحساب یعدالت، با عل وانید ریاخ یرا

در کارگاه  تیبعد از خاتمه فعال یالینوع پاداش ر چیکارگران ه نیمقرر کرده که به ا رند،یگ یها م هر سال در کارگاه انیپا

  !کارگاه ثابت کار کنند کیدر  شتریب یحت ایپنج سال، ده سال  ران،کارگ نیاگر ا یحت رد،یتعلق نگ



 
 یحیتلو اریاصل بس نیاست )گرچه ا« دائم کار یقراردادها»در قانون کار، اصل بر  نکهیا رغمیعل لنا،یگزارش خبرنگار ا به

موقت است. در  یقراردادها ران،یمسلط در بازار کار ا میهاست که پارادا از ابهام مطرح شده(، دهه یا در هاله یو به نوع

 یشکل که اگر ابتدا قراردادها نیصورت گرفته است، به ا «ییزدا تیفیک» موقت، یاز قراردادها جیها به تدر طول دهه

ً ینها ایچندساله  ،یشغل  یکار، آب رفت و امروز شاهد قراردادها یطول قراردادها ،یشمس 80بودند، بعد از دهه  کسالهی تا

 .میزمان اتمام کار( هست ی )فاقد مولفه دامضایسف یماهه و حت کیموقت شش ماهه، سه ماهه، 



عدالت، با  وانید 179به دنبال صدور دادنامه  70هه کار که در د یقراردادها تیو امن تیفیطول زمان، با کاستن از ک در

 179. دادنامه افتیکاهش  یمزد یایاز مزا یو برخوردار یدر دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغل شتریسرعت هرچه ب

دائم  یدائم، عمالً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادها تیبا ماه یرهاموقت در کا یدانستِن عقد قراردادها یبا قانون

بر متِن  ینیتزئ هیحاش کیانتفاع ساقط کرد؛ امروز ماده هفت قانون کار،  زیدارد، از ح دیمستمر تاک تیبا ماه یدر کارها

 .ندارد ییکاربرد اجرا چیقانون است و ه یِ اصل

استان  یکانون شوراها یحقوق تهیعدالت )کم وانید یعموم اتیه 179نامه ابطال داد یبه موازات تالش کارگران برا حال

اند(  دائم کار شده یقراردادها یایخواستار ابطال دادنامه فوق و اح ه،ییقوه قضا سیاز رئ یکتب یدرخواست یتهران، ط

آن،  یخورده است که هدف اصل دیکل یبرالیتفکرات نئول حباتو صا یبورژواز ندگانیتوسط نما یدیجد یها تالش

مخدوش نمودن  یاقدامات، تالش برا نیا یها نمونه نیاز متاخرتر یکیاست؛  یحقوق قانون ی کارگران از تتمه یساز محروم

 .است« حق سنوات کارگران»

 یمناسبات کار توسط بورژواز رییتغ یبرا تالش

 ندگانیو نما یساختار لیمناسبات کار توسط طرفداران تعد رییتغ یبرا یاریبس یها گذشته، تالش یها واقع در دهه در

کار  یروین یساز کرد؛ اول، ارزان یابیارز توان یم یها را در دو بستر کل تالش نیحاکم صورت گرفته است که ا یبورژواز

 .کار یروین یساز و دوم، ناامن

مختلف از شمول قانون کار و  یکارگران به انحا کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و با خروج یروین یساز ارزان

 نیکار مع یموقت از قراردادها یبا ابداع انواع قراردادها ،یساز صورت گرفته و ناامن ،یررسمیبسط گستره کارگران غ

صادر  یاتاق بازرگان سیکه به درخواست و سوال رئ زیعدالت ن وانید ین رایشده است؛ آخر یعمل ،یگرفته تا قرارداد حجم

 !کار است ثبات یکارگراِن ناامن و ب شتریهرچه ب یساز ارزان یبرا یاقدام اساس کیشده، 

 رییو معادن کشور صادر شده، با تغ عیصنا ،یاتاق بازرگان سیو خطاب به رئ یکه در هفدهم اسفند ماه سال جار یرا نیا

پاداش  افتیکارگران را از در نیدارند، ا کسالهی ایسال  کی ریموقت ز یکه قراردادها یکارگران یمحاسبه حق سنوات، برا

 .ثابت محروم ساخته است گاهکار کیدر  تیخدمت بعد از اتمام فعال انیپا

 یرا

 د؟یگو یچه م ریاخ یرا

هر سال  انیسال( معموالً پا کیکه کارگران قرارداد موقت )با قرارداد کمتر از  یندانستن حق سنوات الحساب یبا عل ،یرا نیا

 یحت رد،یدر کارگاه تعلق نگ تیبعد از خاتمه فعال یالینوع پاداش ر چیکارگران ه نیمقرر کرده که به ا رند،یگ یها م در کارگاه

 !کارگاه ثابت کار کنند کیدر  شتریب یحت ایکارگران، پنج سال، ده سال  نیاگر ا

 رند،یگ یکه آخر سال م یکمتر است، همان حق سنوات ایسال  کیکه مدت زماِن قرارداد کارشان در کارگاه،  یکارگران یبرا

التفاوِت حق سنوات  مابه ستیسال دهم، قرار ن انیکارگاه کار کنند، پا کیده سال هم در  یاست و اگر حت یو دائم یمبلغ قطع

 .خدمت به آنها پرداخت شود انیگذشته به عنوان پاداش پا یها سال

عدالت  وانید ریحکم اخ نیکار کشور( در ارتباط با ا یاسالم یشوراها یمزد کانون عالدست تهیکم سی)رئ یقیتوف فرامرز

درصد کارگران  95از  شیمختلف حذف کنند؛ امروزه ب یکارگران را به انحا یوحقوق قانون ایمزا یکی یکی دی: نبادیگو یم

 .سال دارند کیکمتر از  ای کسالهیقراردادموقت، قرارداد  ارگرانک نیقاطع ا تیقراردادموقت هستند و باز اکثر

 ی: رادیگو یصادر شده، م نیاز ا شیعدالت که چند ماه پ وانید یقبل یبا اشاره به را ریاخ یدر ارتباط با ساختار را یو

و تمام  یمزد یایمزا ه،یاز حقوق پا ریدر محاسبه سنوات، غ نکهیاست؛ اول ا یعدالت، از دو منظر قابل بررس وانید نیشیپ

که به  یمبلغ رسد، یسال م انیبه پا یکارگر وقت نکه،یخوب است و دوم ا اریبس ر،ییتغ نیکه ا شد یکارگران لحاظ م یافتیدر

است و دوباره زمان اتمام کار در کارگاه که ممکن است چند سال بعد باشد،  الحساب یعل رد،یگ یعنوان حق سنوات م

 .شود یبه او پرداخت م« خدمت انیپاداش پا»ده و به عنواِن قبل، محاسبه ش یالتفاوِت حق سنواِت سالها مابه

همچنان  ،یافتیصورت گرفته است؛ محاسبه سنوات براساس کل در یراتییتغ د،یجد یرا نی: اما با ادهد یادامه م یقیتوف

کمتر است، حذف  ای کسالهیکه قراردادشان  یکارگران یخدمت، برا انینکته مثبت است اما پاداش پا کی ن،یپابرجاست که ا

که آخر  یکمتر است، همان حق سنوات ایسال  کیکارشان در کارگاه،  راردادکه مدت زماِن ق یکارگران یبرا یعنیشده است. 

 ستیسال دهم، قرار ن انیکارگاه کار کنند، پا کیده سال هم در  یاست و اگر حت یو دائم یمبلغ قطع رند،یگ یسال م

 .خدمت به آنها پرداخت شود انیگذشته به عنوان پاداش پا یالتفاوِت حق سنوات سالها مابه

 

 نی: با اکند یچهارساله باشد، اضافه م ایکه دوساله  میدار یکمتر قرارداد کار گریروزها د نیا نکهیا انیبا ب یفعال کارگر نیا

 نیکارگاه داشتند، از ب کیدر  تیدر زمان اتمام فعال ریچشمگ یمبلغ افتیکه کارگران قراردادموقت به در یدیاندک ام ،یرا



 یالیر یکارگاه کار کند و بازنشست شود، زمان بازنشستگ کیدر  کسالهیبا قرارداد  لسا یاگر س یکارگر حت کیرفت؛ 

که خودشان در طول سالها  یا از سود و ارزش افزوده یسهم چیحساب، کارگران ه نیخدمت نخواهد گرفت! با ا انیپاداش پا

 .اند، نخواهند داشت کرده جادیا

 !کار یروین یساز ارزان ادامه

کار  یروین ِش یاز پ شیب یِ ساز است که در جهت ارزان یحرکت ،یشغل یایکارگران قراردادموقت از همه مزا یساز محروم

حکم کنند که اگر قرارداد  یقابل توجه است: وقت ،ییرا نیچن میرمستقیغ یِ حال، اثرات سلب نیصورت گرفته است؛ در ع

با کارگران، قرارداد  گرید انیاست که کارفرما یعیبه او پاداش داد، طب دیاکمتر باشد، زمان اتمام کار، نب ای کسالهیکارگر، 

به کارگران  یببرند و سهم کمتر یشتریسود ب کسال،ی ریبا قرارداِد ز توانند یم یسال منعقد نخواهند کرد؛ وقت کیاز  شتریب

موقت سه ماهه و شش  یبه عقد قراردادها انکارگر یشگیهم لیتما ،ییرا نیکار را نکنند؟! در واقع با چن نیبپردازند، چرا ا

 !خواهد شد دیماهه، بازهم تشد

اهه کارگاه ثابت بوده و با قرارداد شش م کیسال آخر خدمت خود را در  ستیالاقل ب ایسال تمام  یس یکارگر دیریبگ فرض

التفاوِت  مابه ونیلیچند ده م ،یکار و بازنشستگ انیاست که زمان پا نیکارگر ا نیا یشده، کار کرده، توقع حداقل دیکه مرتب تمد

حق  نیبزند؛ حاال او را از ا یزخم زندگ کیکند و به  افتیدر« خدمت انیپاداش پا» نقبل را به عنوا یحق سنوات سالها

است و قرار  یروز یبازهم ب د،یمقابل خود ندارد؛ بعد سالها کار و تول یانداز روشن چشم چیکارگر ه نیاند؛ ا محروم کرده

  .ردیدستش را بگ یپول ستین

سال دارند و با  کی ریموقت ز یدرصد کارگران شاغل، قراردادها 95 یباال میکه بدان شود یوخامت اوضاع روشنتر م یوقت

ارزش افزوده،  کیچرا از ک یکاسته خواهد شد. به راست یشغل یاحکام صادره، بازهم از طول و عرض قراردادها لیقب نیا

 !ست؟یکوچک، سهم کارگران ن اریبُرِش بس کی یحت

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۸/۱۲/۲۷ 

 

راه  یفن هیخط و ابن یشرکت خدمات مهندسماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگر۲عدم پرداخت 

 آهن)تراورس(

شامل کارگران نگهداری راه آهن)تراورس( یفن هیخط و ابن یشرکت خدمات مهندسماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگر2

خراسان)مشهد ونیشابور(،زاگرس،لرستان وهرمزگان تهران، میاسالمشهر ورباط کر خط وابنیه فنی راه آهن مناطق اصفهان،

 نشده است.وکارخانجات کرج واندیشمک پرداخت 

 تاریخچه شرکت تراورس وچرایی بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرش:

  :1360سال 

تراورس  دیتول یدر راه آهن بود که کارخانه ها «یفن هیاداره کل خط و ابن»آن،  ینداشت و به جا یوجود خارج« تراورس»

 کرد. یاداره کل کار م نینظر ا ریز

 :1367سال 

 محول شد.« راه آهن یو بازساز یمعاونت نوساز»خطوط راه آهن به  ازیمورد ن یها ساخت تراورس تیمسوول

 :1370سال 

 شد. لیتشک« اداره کل باالست و تراورس»

 :1371سال 

در اداره  2565به شماره ثبت  «نیتراورس نو»راه آهن، شرکت  یوقت اقتصاد و مجمع عموم یهمزمان شورا بیبا تصو

 را از هم جدا کرد.« باالست و تراورس»اداره کل  تیاقدام فعال نیکرج متولد شد. ا یثبت شرکت ها

 :1372سال 

تراورس و  دیو تول هیته»به نام  یدیادغام شد تا شرکت جد «نیتراورس نو»در شرکت « خطوط راه آهن ینوساز»اداره کل 

 متولد شود.« خط یروساز



 :1379سال 

 بود.170800شرکت  دیشماره ثبت جدشرکت از کرج به تهران منتقل شد. 

 :1381سال 

 ونام داد رییتغ« راه آهن یفن هیخط و ابن یشرکت خدمات مهندس»به « تراورس»از ادغام ها،  پس

راه آهن به شرکت  یفن هیخطوط و ابن ینفر از کارکنان اداره کل نگهدار845هزار و 7کشور،  یادار یعال یدستور شورا به

 .راه آهن رخ داد هیناح12در  یفن هیبزرگ در ادارات خط و ابن یاقدام، توفان نیشدند. با ا« منتقل»

 :1384سال 

 .قرار گرفت یمشمول واگذار یشرکت در فهرست بنگاه ها ،یقانون اساس 44اصل  دیجد یها استیس بیتصو با

 :1386سال 

 یدانست و از خصوص نییرا پا متیق نیا رعاملیتومان عنوان شد. مد اردیلیم 40اموال  یابیشرکت پس از ارز هیاول متیق

 .کرد یریجلوگ یساز

 :1388و 1387سال های 

 .شد یآگه ده،یمزا یبراو اعالم  تومان اردیلیم217شرکت  دیجد متیق

 :1389سال 

شده  یابیتر از مبلغ ارز نییپا یمتیشرکت را به ق «ایآر رمنصوریام»متعلق به گروه « آهن و فوالد لوشان»به نام  یشرکت

 .دیخر

 :1390سال 

 رعاملیمد «یرخسرویام دیمه آفر»شرکت مخالفت کرده بود، دوباره در دوره  یساز یکه ابتدا با خصوص یرعاملیمد همان

 .شد« تراورس»

 :1393سال 

 .شدت گرفت زین« تراورس»اعدام شد؛ مشکالت  یاردیلیهزار م3به اتهام فساد موسوم به اختالس  یرخسرویام دیآفر مه

به  زین« تراورس» تیریمد ران،یاز ا یبانک مل رعاملیمد ختنیو گر ایتوسط گروه آر یفساد گسترده در شبکه بانک یافشابا 

 یبه حراج اموال شرکت ها یپرونده، را نیا یو متهمان اصل ایهمزمان با محاکمه نفر اول گروه آر هییمشکل خورد. قوه قضا

 یبرا« اصالح ساختار» ندیفرآ نیشد، داد.ا دهینام« شرکت ها نیا ساختاراصالح »آنچه  یگروه برا نیا رمجموعهیز

 ادامه دارد. زیاالن ن نیتا هم« تراورس»کارگران 

 امروز هم تداوم دارد. نیآغاز شده و تا هم زیکارگران ن یموج اعتراض ها و تجمع ها« تراورس»از زمان اصالح ساختار 

قرار  یشرکت را مورد بررس نیدر ا ایآر رمنصوریوعده داد که سهام گروه ام هییقوه قضا سیرئاواسط بهمن ماه سال جاری،

درصد  95که  ییجلسه گفته است: از آنجا نیدر ا یسیمشکالت تراورس را حل کند. رئ تواند یسهام م نیا قیو از طر دهد یم

وجود دارد و  یریگ میدرصد امکان تصم 95 نیاست، نسبت به ا ایمنصور آر ریام گروه اریشرکت در اخت نیسهامدار ا

 موضوع را حل کرد. نیا توان یم

جهت پیگیری با شرکت تراورس (هیقوه قضائ سی)معاون اول رئ یا اژه یمحسن وارجاعش به هییقوه قضا سیرئعلیرغم وعده 

 تعیین تکلیف نشده است وبالتکلیفی شغلی ومعیشتی صدها کارگر این شرکت کماکان ادامه دارد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۷ 

 

 نیوزارت بهداشت نسبت به پرستاران نکاست/ همکاران ماهم بر بال زیآم ضیکرونا هم از برخورد تبع یحت

   مبتال شدند و جان دادند مارانیب

 



  .انتقاد کردند ازاتیامت صیوزارت بهداشت و درمان در تخص زیآم ضیاز پرستاران نسبت به نحوه برخورد تبع یجمع

  

 یگروه پرستار یبرا یدر دستورات معاونت پرستار ضینسبت به تبع لنا،یاز پرستاران کشور در تماس با خبرنگار ا یجمع

 .انتقاد کردند یگروه پزشک یبهداشت و درمان برا ریوز رینسبت به دستورالعمل اخ

 

خطوط مقدم  داران هیطال»کشور با عنوان  یعلوم پزشک یها به دانشگاه یها بخشنامه یط ینمک دیسع راً یگفته آنها؛ اخ به

تماس  زانیاست که پرستاران از نظر م یدرحال نیدرنظر گرفته است. ا یگروه پزشک یرا برا یازاتی، امت«مبارزه با کرونا

که از پرستاران  یدر نظر گرفته شده برا ازاتیاز پزشکان در معرض ابتال به کرونا قرار دارند اما امت شیب اریبس مارانیبا ب

 .است زیآم ضیتبع اریاعالم شده، بس یمعاونت پرستار یسو

 

 راپزشکانیمشموالن قانون خدمت پزشکان و پ یبهداشت و درمان کشور برا ری: در دستورالعمل وزندیگو یم پرستاران

محل خدمت طرح  رییامکان تغ رمتمرکز،یغ عیدر توز تیتمرکز، احتساب اولو عیدر توز ازیهمچون، احتساب امت یموارد

کاهش کسر خدمت  ان،یدانشجو یحاضر در منطق بحران برا آوران امیشش ماهه، موافقت با کسر خدمت پ یپس از بازه زمان

 یکه شامل فضا گرید ازیمورد امت 8موارد به  نیدرنظر گرفته شده است. عالوه بر ا انیدانشجو یبرا لیتحص انیپس از پا

 .ها اختصاص داده شده است خت کارانهدر پردا عیمناسب استراحت و تسر

 

گروه  ازاتیمصاحبه درباره امت کی یط راً یوزارت بهداشت اخ یمعاون پرستار ،یحضرت میاست که مر یدر حال نیا

اشاره  ها شگاهیآزما یبرا یا استراحت و اختصاص کارشناس حرفه یمناسب برا یوعده، فضا انیبه اختصاص م یپرستار

 .کرده است

 

از پرستاران به علت ابتال  یبه وضوح در خطر قرار دارد و تاکنون تعداد یجامعه پرستار کهی: چرا درحالندیگو یم پرستاران

 طیپرستاران در شرا یچرا وقت رد؟یگ یصورت م یزیآم ضیتبع یبرخوردها نیاند، چن به کرونا جان خود را از دست داده

و  کنند یم افتیو دستمزد و کارانه را نسبت به پزشکان در ایمزا نیو کمتر کنند یکار م یروز به صورت شبانه رویکمبود ن

 رد؟یگ یصورت م یزیآم ضیتبع یبرخوردها نیدر بحران کرونا اشتغال دارند، چن نیهمچنان در بخش بال

۱۳۹۸/۱۲/۲۷ 

 

   

دستمزد بدون توجه به نرخ سبد  نییکار/ تع یعال یشورا یاز اعضا« هفت تپه»کارگران  درخواست

   ناعادالنه است شتیمع

 

سبد  متی، متناسب با ق99حداقل دستمزد سال  شیبر افزا ،یا هیانیهفت تپه، با انتشار ب شکریمجتمع کشت و صنعت ن کارگران

  .کردند دیتاک یسال جار شتیمع

  

  :کارگران هفت تپه آمده است هیانیدر متن ب لنا،یگزارش ا به

 

آسوده و فارغ از  یالیصبور خود با خ یها مرز و بوم در کنار خانواده نیکارگران ا ستیبا یسال که م انیدر پا همواره

 زانیاتخاذ شده در خصوص م ماتیکنند، متاسفانه هر ساله اما تصم ایسال نو مه لیتحو یخود را برا ،یهرگونه نگران

 .شده است شتیدستمزد کارگر و نرخ سبد مع دیاختالف شد باعثرا تلخ نموده و  یحقوق کام جامعه کارگر شیافزا

 

ً یهفت تپه عم شکریکارگران کشت و صنعت ن ما باتوجه به  میمخالف بوده و معتقد یو مزد توافق یا دستمزد منطقه نییبا تع قا

 نیران خواهد شد و الزمه ااز کارگ یکش و بهره انیتوازن عرضه و تقاضا در بازار اشتغال منجر به سوءاستفاده کارفرما  عدم

 .میدان یم انیکارفرما یسوحداقل دستمزد از  رشیموضوع را پذ

 



بوده و  شتیقانون کار و نرخ سبد مع 41حداقل دستمزد بر اساس موضوع ماده  نییطور واضح و روشن تع ما به خواسته

که در  یتا اجحاف دینما یریگ میتصم یا کارگران به گونه شتیمع تیقرار دادن وضع تیبا اولو ستیبا یکار م یعال یشورا

 .دیصورت گرفته است را جبران نما یمتماد انیسال

 

کارفرما با  نیمثلث دولت به عنوان بزرگتر نیضلع ا کیچراکه در  میدان یکار را منصفانه نم یعال یشورا بیترک هرچند

دو  نیاند و در مقابل ا با ابزار ثروت نشسته ییکارفرما یها تشکل ندگانیمثلث نما نیا گریابزار قدرت قرار گرفته و در ضلع د

 .قرار دارند یزاراب چگونهیکارگران بدون ه ندگانینما

 

سال  شتیقانون کار و نرخ سبد مع 41حداقل دستمزد بر اساس موضوع ماده  نییکه خواسته ما تع میدار یمجدداً اعالم م لذا

بدون توجه به  میکار مورد توافق هر سه گروه قرار گرفته است. هرگونه تصم یعال یشورا دستمزد هیبوده که در کمت یجار

 .میدان یموارد را ناعادالنه م نیا

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 

 

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  خوزستاناستان  ییآب و فاضالب روستا تجمع اعتراضی کارگران

 وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت در اهواز

)موسوم به آبداران( برای اعتراض به عدم خوزستاناستان  ییآب و فاضالب روستا اسفند، کارگران 28چهارشنبه روز 

 پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواززدند.

 

 .نشده استکارگرشرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان پرداخت  1800ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

به گزارش یک منبع خبری محلی،هر پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا کارکنان شرکت آب و فاضالب 

 .روستایی خوزستان به ورطه فراموشی سپرده شوند

حی، معین، نیروی این شرکت اعم از آبدار، طر 1800مشکالت آبفا روستایی تمامی ندارد. سال های سال است که نزدیک به 

 .پیمانی و رسمی در کش و قوس دریافت حقوق و مزایای خود قرار دارند

نفر را نشان می دهد. این در حالی است که همه این  1800این کارکنان در یک نگاه ساده  ماه حقوق 6تا  3عقب افتادگی 

 .عویق استکارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوقی است که دایما در حال ت

امسال گویی بدترین سال برای این نیروها بوده چرا که با شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است، پرداخت ها نسبت به سال 

ماه عقب افتادگی وجود دارد.  5های قبل بدتر هم شده بطوریکه تا امروز که تا پایان سال نیز چیزی نمانده است، بیش از 



ماه عقب مانده، بدهی به  8نیز پرداخت نشده، مبالغ مربوط به بیمه تامین اجتماعی باالی  95سنوات نیروهای طرحی از سال 

پیمانکاران و بازار، بدهی به خودروهای استیجاری و ده ها مشکل ریز و درشت هست که مسوولین و کارکنان این شرکت را 

 .اندر خم یک کوچه کرده است

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 

 

 یشهردار رخانهیدرصد حق جذب در دب ۳۰ شیکارگران شرکت واحد در مورد عدم افزا یطومار اعتراض

  تهران ثبت شد

درصد حق جذب به حقوق  30 شیدر مورد عدم افزا یکارگران شرکت واحد طومار اعتراض یکایسند یاز اعضا یجمع

 ها یدرصد حق جذب کارکنان شهردار 30دولت  اتیبا مصوبه ه رایتهران ثبت کردند. اخ یشهردار رخانهیکارگران را در دب

حق  یدرصد 30 شیافزا یکارکنان شهردار ریواحد از سا تکارگران از جمله کارگران شرک کی. اما با تفکافتی شیافزا

حق جذب کارکنان  شینسبت به افزا یاعتراض چیاند، ه کرده دیطومار کارگران تاک نیجذب به کارگران پرداخت نشد. در ا

 یزندگ یبرا رانیمزد بگ ریمزد آنان و سا شیافزا دیو محروم هستند ندارند و با ریقشر حقوق بگ زیکه آنان ن یشهردار

 .حق جذب به حقوق کارگران اعتراض دارند شیاما نسبت به عدم تعلق افزا ابدی شیافزا نیاز ا شیمندانه ب شرافت

خود  یرا برا زیمسالمت آم یبه خواسته بحق خود هرگونه اعتراض جمع دنیرس یاند برا کارگران اعالم کرده انیپا در

 .دارند یمحفوظ م

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 

 

 ییكرونااین  حال و روزكارگران ساختمانى بجنورد در درباره  گزارشى 

استان هایى این روز هایى كه از شیوع كرونا در ایران میگذرد شاید بتوان گفت استان خراسان شمالى جزء گزارش دریافتی:

اما ترس از شیوع بیمارى باعث بیكارى گسترده در بین كارگران  ،است با وضعیت مطلوبتر نسبت به بسیارى از استان ها

 .ساختمانى بجنورد شده است

و بى صدا ترین كارگران هستند. در نبود محل كار ثابت و نداشتن بیمه و درآمد محرومترین كارگران ساختمانى كه جزء 

ارگاه ها را کپایدار به حاشیه رانده ترین افراد جامعه تبدیل شده اند. اكنون كه از ترس شیوع كرونا بسیارى از كارفرمایان ، 

 كارگران این حوزه پدید آمده است. تعطیل و یا حداقل بصورت نیمه تعطیل درآورده اند موجى از بیكارى در بین

هزار كارگر ساختمانى ثبت شده در استان 17مدیر كل اداره كار استان خراسان شمالى گفته است كه ازبین درهمین رابطه 

 .هزار تَن مشغول به كار هستند10تنها 

ختمانى در بجنورد است میرویم. از اینرو به میان كارگران منتظر كار در میدان كارگر كه محل تجمع كارگران روز مزد سا

 با اینكه ساعت نزدیك ظهر است در لحظه اول از تعداد باالى كارگران  حاضر در میدان شوكه میشویم.

 ؟دالیل ازدحام جمعیت میپرسیمدرباره  َمَمدازیکی از کارگران حاضر درمحل بنام 

است ، كم كم كار كم شد االن هم كه میبینید از صبح همه  او در پاسخ میگوید" از موقع انتخابات كه اعالم كردند كرونا آمده 

 منتظرن ، ولى كو كار كه یكى بیاد ببرتمون." 

 ؟وقتى از او میپرسیم كه از كرونا نمیترسى

و چند روزى استراحت كنم ، نه نمیترسم ولى شب عیدى پول نداشته باشم كه  با خنده میگوید " از این كه )كرونا( بگیرم

 "رو بدم واسم سخت و نشدنى است و بچه خرج زن

هم از آنجا به سه راه شهرك میرویم جایى نزدیك به حاشیه شهر، كه بعضى كارگران ساختمانى آنجا تجمع میكنند. وضعیت 

نظر شلوغى فرق چندانى با میدان كارگر ندارد. به محض ترمز كردن باماشین جماعت زیادى از كارگران با خیال این كه 

ارگر میگردیم دور ماشین حلقه میزنند بطورى كه نه میشود ماشین را به جلو هدایت كرد  و نه میشود از ماشین ما به دنبال ك

 یم.رچند سوال داو م  براى پیدا كردن كارگر نیامده ایمیشیشه ماشین میگویبابه سختی پایین  کشیدن پیاده شد. 

سبیده است ، گمان میبرد كه ما از طرف اداره كار آمده ایم سن كه به پنجره ماشین چ سال 35تا  30جوان با حدودکارگری 

 ".با لحنى تند و پرخاشگرانه میگوید "ما كارت اداره فنى)حرفه اى( رو داریم



وقتى خود را معرفى میكنیم و متوجه میشوند كه ما خبرنگار هستیم با همهمه اى كه صدا از صدا تشخیص داده نمیشود و ما 

میرساند و باصدایى ماشین خود را به زور و با آهستگى دم  و سال داران نمیشویم پیرمردى سن مطلقا متوجه صحبت هایش

كه خستگى و درد را میشود در آن حس كرد میگوید "پسرم كار نیست ، گرسنه ایم ، هیچ كى حاضر به شنیدن حرف هاى 

 یدست هاودرخاتمه رى خرجى بدم" ما نیست. از وقتى این بال نازل شده كال سه روز رفتم سر كار ، آخه من چطو

 ش را نشان می دهد.مختزچروكیده و 

از خرج  یکیوعید نمایندگان مجلس مینالد. و از وعدهودیگری بیمه میگوید  نداشتنصدایى مى آید. یكى از واز هر س 

 .از بیكارى به ستوه آمده اند آنها اما همگى  از كرونا یو دیگر شکوه می کند بیمارستان

دائما از خود قرنطینه اى سخن میگوید باید فكرى به حال كارگران و اقشار كم درآمد هم داشته باشد. ترس از ابتال  دولتى كه

 .گردد تبدیلشان به كرونا این روز ها باید تنها ترس خانواده ها باشد. نه آنكه بیكارى و نبود درآمد به بزرگترین تهدید براى

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 

 

  دهد؛ یو بلوچستان گزارش م ستانیکرونا در س یکاریاز ب لنایا

فروش  لباس در  یها غرفه یلیتا تعط فروش نیاز فقر کودکان  بنز«/ زاهدان»معصوم   ی چهره یها زخم

   !یچهارراه  رسول

 

 افت؛یرا در ها تیو معتبر، واقع یرسم یبا رجوع به آمارها توان یم ست،یقدم زدن در زاهدان ن قهیفرصِت چند دق اگر

زده « رکورد» ،یکاریو بلوچستان در نرخ ب ستانیامسال منتشر کرد، س زییدر پا رانیکه مرکز آمار ا یبراساس گزارش

 15.2و بلوچستان با رقم  ستانیکشور در استان س یکارینرخ ب نیتر، باال98گزارش، در فصل تابستان  نیاست. براساِس ا

  .درصد ثبت شده است

  

که در گوشه و کنار  یاز کودکان و نوجوانان ارند،یها بس پر از زخم است؛ زخم« زاهدان» ی چهره لنا،یگزارش خبرنگار ا به

هستند و به  نیبنز یها که تا خرخره، غرق گالن یسانیپژو، سمند و وانت ن یها نیگرفته تا ماش کنند یم یفروش نیشهر، بنز

همه  ینان، دستشان را جلو یا و برزن به دنبال لقمه یکه در هر کو یانیو گدا ندانسمت مرزها در حال حرکت و البته مستم

 یگره، نه تنها بازشدن نی. اشود یگره اصالً بازنم نیگره خورده است و ا «تیمحروم». انگار اسم زاهدان با کنند یدراز م

 ت،یوچستان با فقر و محرومو بل ستانیمردم زاهدان و س اتیح یگره خوردگ کند، یم شامدیکه پ یبلکه در هر بحران ست،ین

 !شود یکورتر هم م

 

با همه وجوه و ابعاد، خودش  تیفقر و محروم نیتا ا دیزاهدان قدم بزن یها ابانیها و خ کوتاه، در کوچه قهیچند دق یبرا ستیکاف

و  کشند یبزرگ م یها بلند از گالن یها فیرا با ق نیکه بنز اند ستادهیا یرا نشان بدهد. در سطح شهر زاهدان، جا به جا کودکان

دروازه »که ساعتهاست دوِر  ینیب یرا م یکاریکارگران ب ،یسر که برگردان کنند؛ یم ریسراز انیشترم یها ها و دبه به  ظرف

چند ساعت هم که شده، سر کار ببرند. آن سوترک، در  یو آنها را برا دیایهستند که ب ییاند و منتظِر کارفرما نشسته« خاش

 یمتیرا با ق جاتیو سبز وهیو از مرغ زنده تا م اند ستادهیهم ا پِ یبه ک پیدستفروشان دوره گرد، ک یها ی، گار«مهران» ابانیخ

گرد، آدامس و  کودکاِن دستفروش و دوره «یچهارراه رسول»اند و بازهم آن سوتر، در  ها به فروش گذاشته ارزانتر از مغازه

خشک و سرد زاهدان،  یها نزمستا یکه حت یکودکان کنند، یم غیبلند تبل یاجناس ممنوعه را با صدا یبعض ای یشکالت خارج

که با سر و  یگردان هستند، افراد شهر، زباله یماه سال پاره است. و البته همه جا 12 شان،یها لباس گرم بر تن ندارند و کفش

 .اند هزباله فروبرد یها سر درون سطل خته،یوضع ژنده و به هم ر

 

 و بلوچستان ستانیدر س تیاز فقر و محروم ییآمارها

 

 افت؛یرا در ها تیو معتبر، واقع یرسم یبا رجوع به آمارها توان یم ست،یقدم زدن در زاهدان ن قهیاگر فرصِت چند دق اما

زده « رکورد» ،یکاریو بلوچستان در نرخ ب ستانیامسال منتشر کرد، س زییدر پا رانیکه مرکز آمار ا یبراساس گزارش

 15.2و بلوچستان با رقم  ستانیکشور در استان س یکارینرخ ب نی، باالتر98گزارش، در فصل تابستان  نیاست. براساِس ا

 .درصد ثبت شده است

 



، 97 رماهیدر تمام آمارها وجود داشته است. در ت تیفقر و محروم نیا زیقبل از امسال ن م؛یگرد یدر زمان به عقب بازم یکم

 بیبا ضرا ییاستان در مناطق محروم و روستا نیا انیدرصد مددجو 64و بلوچستان گفت:  ستانیامداد استان س تهیکم رکلیمد

شده است. و باز سه سال  یزیر مناطق برنامه نینهاد در ا نیخدمات ا شتریب بیترت نیبه ا کنند، یم یزندگ تیمحروم یباال

 ستانیاستان س یافتگین  توسعه تیضمن انتقاد از وضع یاسالم یش در مجلس شورامردم خا ندهی، نما94 رماهیقبل از آن، در ت

دستور  انیپشنگ در نطق م درضای. حمکنند یم یفقر مطلق زندگ ریاستان ز نیدرصد مردم ا 70 یو بلوچستان، گفت: باال

 .کشور است 31رتبه  85و  75، 65 یها استان در سال یافتگین مجلس اعالم کرد رتبه توسعه یخود در جلسه علن

 

کرونا هم  دالوقوعِ یو بلوچستان پابرجاست، اما حاال بحراِن جد ستانیهاست که در زاهدان و س دهه یسالها و حت ط،یشرا نیا

 یخط فقر مطلق زندگ ریو بلوچستان، ز ستانیهفتاد درصد مردم س ن،یاگر قبل از ا نجاستیبر علت شده است؛ سوال ا دیمز

بروند و به کجا برسند، به  تر نییمتعاقب آن، قرار است چقدر پا یها یکاریو ب کرونااکنون بعد از بروز بحران  اند، دهکر یم

 !فقر؟ ی قعر دره

 

 2زاهدان

 

 !کرونا در زاهدان یکاریب موج

 

شده  مهیمجلس گفته( کار ثابت و ب ندهیکه نما یدرصد 70و بلوچستان )همان  ستانیمردم زاهدان و استان س تیآنجا که اکثر از

کرده است:  یجد داتیآنها را دچار تهد شتیبحران کرونا، مع شوند، یمحسوب م یو فصل یررسمیندارند و جزو شاغالن غ

 یها که راه امرار معاش خانواده یفروش نیبنز نیدارند، بنابرا ازیو سوخت ن نیبنز هکمتر ب گریاند و د ها نشسته مردم در خانه

سوخت است که در  یهمان کولبر یکه به نوع «یبَر سوخت» گریاست، کساد شده است؛ مرزها بسته شده و د یاریبس

 نیکه بزرگتر یچهارراه رسول رمتوقف مانده است؛ د شود، یم ییمتفاوت از کردستان اجرا یا و بلوچستان به گونه ستانیس

ً تعط یباس دست دوم خارجفروش ل یها در زاهدان است، غرفه یبازار فروش اجناس خارج  نیاند و صاحبان ا شده لیموقتا

 .رفته است نیبه خاطر کرونا از ب یاریبس یررسمیمشاغل غ نکه،یا تیاند و در نها ها و شاگردان آنها در خانه نشسته غرفه

 

و بلوچستان گفت:  ستانیس یستیبهز رکلیو پنجم اسفندماه، مد ستیرا هم گرفته است؛ ب تر یمشاغِل رسم بانیگر ،یکاریب

 یها نفر از بانوان شاغل در مهد 500هزار و  از شیکرونا ب روسیو وعیکودک استان بر اثر ش یها مهد یلیباتوجه به تعط

 .شدند کاریب یستیتحت نظارت بهز

 

 یصاحبان کسب و کارها یاند. حت حداقل رکود قرار گرفته ای یلیمشاغل زاهدان در معرض تعط تیحساب، اکثر نیبا ا پس

بدانم اوضاع، واقعا در زاهدان چگونه است، با  نکهیا یندارند؛ برا یدر زاهدان، حال و روز خوب زیفروشان ن کوچک و خرده

 یگریدانشگاه( و د ابانیشهر )خ یاصل یها ابانیاز خ یکیدر  یا مغازه حبصا ،یصحبت کردم؛ اول یدار زاهدان دو مغازه

 .زاهدان یرراه رسولدر چها یدار مغازه

 

 :اول دار مغازه

 

 یبازار، شهردار یکساد نیحاال در هم خرند؛ ینم یزیچ ،یاز مواد خوراک ریمردم غ گریما بدجور کساد شده است. د یکاسب

 یقبض آب و برق مغازه هم اخطار قطع ی! برادیعوارض را بپرداز نهیساعت، هز 72ظرف  دیهم به ما اخطار داده که با

اند؟  ها را عقب انداخته ها، چند ماه بازپرداخت قسط مگر نگفتند بانک ند؟یآ ینمکرونا، با ما راه  طیشرا نیآمده! آخر چرا در ا

چطور عوارض  م،یهم ندار ینان خال د،یبه خدا شب ع اندازد؛یعوارض را عقب ب افتیهم چند ماه در یُخب شهردار

 م؟یبده یشهردار

 

 :دوم دار مغازه

 

هر سال چشم  ،یما کاسباِن چهارراه رسول کند؛ ینم دیو خر دیآ ینم یچهارراه رسول د،یخر یبرا یکس گریروزها د نیا

 یول میندار یمشتر گریاما امسال، د آمدند یاجناس م دیخر یبرا کیدور و نزد یبود که حداقل از شهرها دیبه شب ع دمانیام



اند؛  کرده لیفروش لباس را که کامل تعط یها ! غرفهستیدر کار ن یفیتخف چیه ،میزبپردا دیرا با ها نهیوجود، تمام هز نیبا ا

مردم  یزندگ نجایا د؛یآ ینم یجنس چیبهتر است؛ مرز بسته است و ه یلیخ م،یکن لیتعط م؛یندار یهم کاسب میا که مانده ییما

 !است دهیبدجور خواب

 

 !دولت تیبه حما ازین

 

که  یرود؛ شهر یاز سر و کول شهر باال م یکاریاست؛ ب حالیو ب نیغمگ گر،ید یاز شهرها یلیروزها، مثل خ نیا زاهدان

 کاریو سوخت بران ب کاران یغرق شده است؛ نه فقط فصل یکاریداشت، حاال در ب یادیو مستمندان ز کارانیب ز،ین نیقبل از ا

که  نجاستیفروش اجناس ندارند. نکته ا یبرا یبازار ایاند  شده یلیا مجبور به تعطیداران هم  اند، بلکه کاسبان و مغازه شده

 !و پول آب و برق را بپردازند یعوارض شهردار دیبازار ندارند اما با

 

 3خواهد کرد! فقط از  یمال تیحما ازمند،یشهروند ن ونیلیم 3است که دولت اعالم کرده تنها از  یحاد طیشرا نیچن در

 !نفر ونیلیم

 

شاغالن  یبرا یتیسازمان برنامه و بودجه( دولت دو بسته حما یامور سالمت و رفاه اجتماع سیپور )رئ گفته رضا عوض به

و روزمزد  یو کارگران فصل یکه کارگران ساختمان یا به گونه یاعتبار دیبحث خر یکیفاقد درآمد ثابت در دستور کار دارد 

 .انجام دهند یاعتبار دیتومان خر ونیلیتا دو م کی توانند یم ها تورانرسو کارگران  یو دستفروشان و رانندگان تاکس

 

 4با کارمزد  التیتسه نیاند و ا شده ییطرح شناسا نیخانوار مشمول ا ونیلیما حدود سه م هیافزوده است: در برآورد اول او

 میو ن کیافراد، به نوبت پرداخت خواهد شد، در مرحله دوم حدود  یسنج و استحقاق انینام متقاض درصد است و پس از ثبت

 نیاول ندهیاند و در هفته آ شده ییشناسا ها ارانهی یهم نداشتند توسط سازمان هدفمند ریغدرآمد مت یدارا یکه حت یخانوار ونیلیم

 300هزار تومان، خانوار دو نفره  200نفره  کیخانوار  یافراد برا نیا یافتیخواهند کرد. مبالغ در افتیرا در یتیبسته حما

هزار  600رقم  شتریب ایتومان و خانوار پنج نفره  رهزا 500هزار تومان، چهار نفره  400هزار تومان، خانوار سه نفره 

 .تومان خواهد بود

 

 کرونا داد یتیهزار نفر بسته حما 900و  ونیلیم کیبه  دیو بلوچستان با ستانیدر س تنها

 

مجلس را فرض  ندهینما یدارد و اگر گفته  تینفر جمع ونیلیم 2.7و بلوچستان  ستانیکه استان س میریدر نظر بگ ستیکاف

و  ستانیکه فقط در استان س میرس یم جهینت نیبه ا  کنند، یم یخط فقر مطلق زندگ ریمردم، ز نیدرصِد ا 70که  میریبگ

ادعا کند که  خواهد یکه چطور دولت م نجاستیود دارد؛ حال سوال اوج طلقم ریهزار فق 900و  ونیلیم کیبلوچستان، حدود 

از کرونا، از سر فرودستان و طبقات  یفقِر مضاعِف ناش ی هینفر در سراسر کشور، سا ونیلیم 3از تنها  یماد تیبا حما

هزار نفر،  900و  ونیلیم کی هب دیبا ،ییو بلوچستان به تنها ستانیدر س کهیاجتماع برداشته شده است؟ درحال نییپا اریبس

 !بدهند یتیبسته حما

 

همچنان پابرجاست؛ نگران  ،یو بلوچستان یستانیفقِر مردم س رسد یچراکه به نظر م م؛یشو یاست که نگران م طیشرا نیا در

از  شیفروش سطح شهر، ب نیکه کودکاِن بنز میشو ینشود؛ نگران م تر قیزاهدان، بازهم عم ریچهره فق یها که زخم میشو یم

نشوند و  تر یروز یو ب تر رمق یو بلوچستان، هر روز ب ستانیس یِ روز یب دمانِ که مر میشو ینکشند؛ نگران م یگرسنگ ن،یا

 !سقوط نکنند تر، نییخط فقر مطلق، بازهم هزاران متر پا ریاز ز

   هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 

 

 کرونا لیاصفهان به دلدراستان هزار کارگر  4۰قرارداد  دیتمد ی عدمنیب شیپ

 تمدید نشود. اصفهاندراستان هزار کارگر  40قرارداد بدلیل شیوع ویروس کرونا پیش بینی می شود سال آینده قرارداد 



کرونا قرارداد  وعیش یدر پ نکهیا ینیب شیاستان اصفهان با پ یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمداسفند، 29روزپنج شنبه 

تعداد  نیا یمشکل قرار است با راهکار خاص نیرفع ا ینخواهد شد، گفت: برا دیهزار کارگر در اصفهان تمد 40حدود 

 .رندیقرار گ یکاریب مهیکارگران تحت پوشش ب

 مهیب ،یخاص کنون طیدر شراکه   ستندین یکاریسال که مشمول ب کیکارگران مثال با سابقه کمتر از  یافزود: برخوی 

 .تعلق خواهد گرفتبه آنها  یکاریب

 یکاریب مهیسابق در خصوص ب تیکرد: قرار است تا محدود دیاستان اصفهان تاک یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 مهیب یبررس نیهمچن رد،یتعلق گ یدوباره به و یکاریب مهیقبال از آن استفاده کرده، ب یکه اگر کس یبرداشته شود، به طور

 .حذف خواهد شد یفعل طیدر شرا د،یجامان یکه دو ماه به طول م ییها تهیدر کم یکاریب

شود، جهت حذف مراجعات  ینم دیتمد ندهیدر سال آ شانیکه قراردادها یافراد یبرا یبا اشاره به فعال شدن سامانه ا یو

 یسامانه، م نیشغل خود را از دست داده اند با ورود و ثبت نام در ا طیشرا نیکه در ا یبه اداره کار، گفت: افراد یحضور

 .استفاده کنند یکاریب مهیخود، از ب یتوانند براساس سوابق کار

تومان به صورت جدا  اردیلیهزار م 3کارگران، گفت: دولت  یکاریب مهیب یبرقرار یدر خصوص بودجه دولت برا رومندین

 .داده است صیشوند، اعتبار تخص یم کاریکرونا ب روسیو وعیش یکه در پ یکارگران یبرا

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 

 

 

 تهیه و تنظیم: تحریریه سایت

 علی شمس

 

 

ایلنا و اتخاد بین المللی در حمایت از کارگران در  هایو گزارشات این مجموعه از سایت اخبار

 نیاتحاد ب سایت از خبر ذکر نشده اند منبع ی که در آنهاکلیه اخبار ایران بر گرفته شده اند.

 هستند. رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل


